￼

Přejeme vám všem krásné a
klidné Velikonoce!
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Úvodní slovo starosty

BLAHOPŘEJEME

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

v posledních týdnech už není hlavním
tématem koronavirus, nejen z důvodu poklesu
počtu nemocných. Novým celosvětovým
tématem je válka na Ukrajině. Útok na Ukrajinu
vyvolal velkou migrační vlnu a obrovské
humanitární problémy. Ukrajinští občané,
převážně matky s dětmi, utíkají ze své země a
hledají pomoc v jiných státech. Několik desítek
z nich našlo zázemí i u nás v Dýšině, jak
v ubytovnách, tak v rodinných domech nebo
bytech. V první vlně jsme společně s dýšinskými
hasiči uspořádali humanitární sbírku a
následně škola na moji výzvu umožnila vznik
adaptační skupiny pro děti a zahájila kurz
češtiny pro dospělé. Jsme přesvědčeni, že je to
nejlepší způsob, jak společně najít cestu pro
integraci uprchlíků. Pokud si děti následně
podají přihlášku do školy a budou zde mít
pobyt, tak je povinností školy je přijmout,
pokud má volnou kapacitu, což téměř ve všech
třídách má. Proto je důležité, aby si děti co
nejvíce zvykly v adaptační skupině na náš
školní režim a co nejlépe se naučily česky.

Jana Spurná
Ivana Brandnerová
Anna Smahová
Jiří Turek
Jiřina Čiperová ml.
Anna Zeithamlová
Zdeněk Auterský
Jaroslava Marčanová
Marie Čechová
Jiřina Čiperová st.
Václav Mach
Václav Burian

Děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhají v této
nelehké době a věřím, že to společně i v naší
obci zvládneme. Všem vám přeji krásné dny
plné sluníčka a hlavně ať tato válka co nejdříve
skončí.

Hana Tlustá, SPOZ

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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V základní škole funguje adaptační skupina ukrajinských dětí
Ve středu 16. března se otevřela na naší škole adaptační skupina pro ukrajinské děti. V současné době ji
navštěvuje 22 dětí ve věku 6-15 let. Cílem adaptační skupiny je, aby se děti naučily základy češtiny a sžily se
s naším prostředím, aby se jim pak jako žákům na naší škole začínalo lépe a uměli se dorozumět.
David Klimeš, ředitel školy
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Ukrajinským uprchlíkům zajistila škola výuku češtiny
Na naší škole vyučujeme český jazyk pro ukrajinské děti
v rámci adaptační skupiny každý den ráno. Ale nejen to.
Dvakrát týdně přichází na naši školu i rodiče těchto dětí a
další dospělí Ukrajinci, aby se učili český jazyk. Odpolední
kurz pro dospělé začal ještě před vznikem adaptační
skupiny. Před první hodinou panovala nervozita a
očekávání, jak vše proběhne. Výuka jazyka pro mě není
problém, ale vyučovat češtinu v jazyce, kterým člověk
plynně nehovoří a neovládá ho, není jednoduché. Vrátila
jsem se tedy o 30 let zpátky, kdy jsem používala ruský
jazyk a zjistila, že se jazyk nezapomíná. Lámavou ruštinou
jsem tedy přivítala ukrajinské studenty a k mému
překvapení ve skupině panovala od začátku velice
příjemná a přátelská atmosféra. Ve čtvrtek ve výuce
pokračovala moje kolegyně Jitka Hajnová Matasová, která
na naší škole působí jako asistentka pedagoga. O studium
češtiny je veliký zájem. Dnes na tento kurz dochází přes
25 Ukrajinců. Studenti se velice snaží a mají velký zájem
se rychle naučit česky, a tím pádem si i snadněji najít zaměstnání.
Představovala bych si i jinou podobu tohoto kurzu, ve kterém by studenti mohli být rozděleni do menších
skupin, a tím měli možnost většího procvičení jazyka. Výuka by byla intenzivnější a studenti by mohli více
hovořit. Bylo by skvělé, kdyby se objevil nějaký nadšenec, který by nám pomohl s výukou češtiny pro
Ukrajince. Pokud by se někdo takový našel, budu moc ráda, když mě kontaktuje - silhankova@zsdysina.cz. A
budu ráda nejen já, ale především naši ukrajinští dospělí studenti.
Renata Šilhánková, zástupkyně ředitele školy

Školní pomůcky pro ukrajinské spolužáky
I naši školáci si jsou vědomi tíživé situace uprchlíků z Ukrajiny a ochotně vyslyšeli výzvu ke sbírce školních
potřeb pro nové spolužáky, kteří museli opustit nejen své domovy, ale i školy. Stačilo jen vyklidit nadité
zásuvky v dětských pokojích a učebna angličtiny se během dvou dnů naplnila nepoužívanými pastelkami,
propiskami, sešity, pravítky, gumami nebo ořezávátky. Děti přinesly i školní aktovky, batohy, lahve na pití
nebo svačinové krabičky. Naši noví ukrajinští spolužáci byli nadšení a vybavili se školními potřebami na
dobu, kterou u nás ve škole stráví. My jim přejeme, aby se jim u nás líbilo a hlavně, aby se, třeba i s milou
vzpomínkou na štědrost svých českých spolužáků, mohli zase brzo vrátit do své vlasti.
Alena Havelková
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Masopust je za námi, jaro před námi
Tak máme za sebou první masopust na Dvorečku.
V sobotu 26. února vyvrcholily u nás na Dvorečku
letošní masopustní oslavy pořádané již tradičně obcí
Dýšina. Počasí vcelku přálo pobytu na čerstvém
vzduchu, a tak si mohli účastníci oslav cca od 11:30
hodin ve venkovních prostorách naší kavárny i na
přilehlé návsi v klidu pochutnávat na teplých
zabijačkových dobrotách a domácích moučnících,
které jsme pro ně s láskou nachystali. V nabídce byly
také grilované klobásy a párky z naší pece, kterou jsme
při této zvláštní příležitosti opět neváhali roztopit.
Nabídku tradičních masopustních pokrmů jako byla
černá polévka, zabijačkový guláš, teplý ovar, jitrnice či
jelita doplnil zejména horký čaj, svařák, plzeňské pivo
i nějaká ta kořalka. Před Dvorečkem pak bylo možné
zakoupit masné speciality v pojízdné prodejně Maso
Vojenice, čehož řada návštěvníků ráda využila. Kolem
jedné hodiny po poledni za doprovodu živé hudby
konečně dorazil masopustní průvod plný rozpustilých
maškar. Po nezbytném tanci pána a paní domu
s nejodvážnějšími maškarami pak mohla zábava
pokračovat až do večerních hodin. Za sebe mám pocit,
že se letošní oslavy vydařily a neskromně doufám, že
tento názor sdíleli i ostatní návštěvníci. Nyní už se
Dvoreček chystá na hlavní sezónu, zimní výzdobu
nahradily jarní dekorace, které připomínají hlavně
blížící se Velikonoce. Též venkovní zahrádka a pec už
zase začínají sloužit svému účelu. Zároveň také po
zimě posilujeme náš pracovní tým, abychom byli
připraveni obsloužit jak naše stálé hosty, tak i nové
návštěvníky z Dýšiny a okolí, kteří si k nám doufám
také najdou cestu. Těšíme se na všechny!
Petra Jíchová a tým Dvoreček
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Novinky z TJ SPV Dýšina
Soutěž všestrannosti předškolních dětí
Třetí březnovou sobotu se děti z oddílu Nejmladší
žactvo zúčastnily ve Zruči okresní Soutěže
všestrannosti předškolních dětí. Naši tělovýchovnou
jednotu reprezentovalo sedm dětí, které v deseti
disciplínách prokazovaly svoji obratnost, sílu,
rychlost i odvahu. Myslíme si, že se jim jejich první
soutěž vydařila a že si užily pěkné dopoledne plné
sportovních zážitků. Za vzornou reprezentaci
děkujeme Honzíkovi Burdějovi, Rozárce Karbanové,
Míšovi Kváčovi, Kubíkovi Mollerovi, Izabelce
Poláškové, Elišce Štulcové, Filípku Tauberovi a jejich
rodičům za podporu naší činnosti.

Václava Zelenková

Taneční podložky již v dubnu
S radostí vám oznamujeme, že TJ SPV v tomto měsíci rozšiřuje
svoji nabídku sportovních činností o již avizovanou novinku cvičení s tanečními podložkami. Přijďte si vyzkoušet netradiční
interaktivní sportovní zábavu v rytmu taneční hudby. Ukázková
hodina proběhne v sobotu 23. dubna 2022 ve 14 hodin
v Modrém salónku pro členy i nečleny TJ SPV. Neváhejte se k nám
připojit a vše si vyzkoušet. Cvičení není věkově omezeno. Těšíme
se na vás.
Jana Krocová
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Humanitární sbírka pro Ukrajinu
V sobotu 5. března 2022 uspořádala obec Dýšina ve spolupráci s SDH Dýšina humanitární sbírku pro děti a
dospělé na pomoc postiženým obyvatelům Ukrajiny. Během dopoledních hodin, kdy sbírka probíhala,
přinesli naši občané mnoho požadovaného materiálu. Sbírali jsme trvanlivé potraviny, hygienické potřeby
pro děti a ženy, toaletní potřeby, hračky, spacáky, deky, karimatky. Lidé přinášeli také dětské oblečení. Ještě
v sobotu jsme odvezli část sbírky do KACPU Prior Plzeň. V pondělí 7. 3. jsme velkou část sbírky odvezli
do skladu Charity v Plzni a na KŘ HZS Plzeň (spacáky pro nově zřizované ubytovací centrum v Plzni
na Lokomotivě). Část sbírky byla také předána ukrajinským uprchlíkům, kteří byli již ubytováni v naší obci, a
zbytek byl odeslán přímo na Ukrajinu. Přejme si, aby sbírka pomohla potřebným lidem.
Miroslav Tlustý, SDH Dýšina

Maškary opět řádily
Na konci masopustu se po roční pauze
Dýšinou prošly roztodivné dětské maškary.
Všechny děti se svými učitelkami si užily
veselé zpívání a tancování, tradičně navštívily
paní kuchařky a pana kuchaře ve školní
jídelně, další zastávky byly u Krejzarů,
Egrmajerů a Jedličků. Ti starší, sluníčka a
koťata, pak došli veselý masopust popřát také
panu starostovi a panu řediteli ZŠ a MŠ.
V následujících dnech paní učitelky
v jednotlivých třídách uspořádaly pro děti
maškarní karnevaly. Také zde nechyběl tanec,
zpěv a přibyly různé veselé soutěže. Zvláště nejstarší předškoláci se dožadovali dalších a dalších soutěží a
her. Samozřejmě nechyběla oblíbená židličková nebo tanec s balonky.
A pak zazvonil zvonec a masopustu je konec. Všichni se začínáme chystat na Velikonoce. Ale o tom zase
někdy příště.
Jana Bártlová
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ZO Svazu důchodců v Dýšině informuje

Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu zve
na zahrádkářský jarmark. Koná se 9. dubna ve 14
hodin tradičně v Paškově parku v Nové Huti.
Nabídněte své přebytky ze zahrádek, přijďte posedět.

V měsíci květnu připravujeme jednodenní autobusový
zájezd na Příbramsko a na Svatou Horu. Zájemci
získají veškeré podrobnější informace u paní
Miloslavy Egrmajerové na telefonu 723 556 545.

Obecní zpravodaj vydává Obec Dýšina. Registrováno pod MK R E 19292. El. verze na www.obecdysina.cz.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatel se nemusejí shodovat s názorem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka je vždy do 20. v měsíci.
Zodpovídá: Iva Kokešová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz
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Zahrádkářský jarmark

