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Velká zvířecí soutěž: Vyhrál pes Bastien

Úvodník
Vážení čtenáři,
do vašich poštovních schránek právě
doputoval únorový
zpravodaj. Věřte mi,
toto číslo je zcela
výjimečné. Přiznávám, dalo nám celkem dost práce, ale
stojí za to. Posuďte
sami. V lednu jsme pro vás připravili foto
soutěž o nejkrásnějšího domácího mazlíčka. Příjemně nás překvapilo, že se vás přihlásila taková spousta. Nečekali jsme to.

Porota měla nelehký úkol, vybrat z těch
všech pejsků, koček, morčat, drůbeže, papoušků, ještěrů a koníků vítěze. Všichni
zvířecí kamarádi byli zkrátka velcí sympaťáci. A kdo vlastně vyhrál ten úžasný
poukaz do foto ateliéru na návsi v Dýšině? Dozvíte se to už na další straně našeho
zpravodaje.
V naší obci pro vás plánujeme také
mnoho zajímavých akcí. Například tolik
oblíbené vepřové hody s masopustem.
Dýšinou projde průvod masek, můžete
být u toho, stačí si obléknout masku a vyjít s průvodem do ulic. Děti tato krásná

akce potěší. V březnu se také můžete těšit
na dětský maškarní bál.
Mějte se krásně, hlavně ať neztratíte
úsměv na rtech, s ním jde vždycky všechno líp. Nedávno jsem vyslechla v autobuse zajímavý rozhovor maminky a jejího
malého synka. Chlapec k mamince: „Maminko, ty jsi jako ta princezna z pohádky Tři oříšky pro Popelku….“ Maminka
na to „Joooo, jako ta Popelka?“ Chlapec
odpovídá: „Nééé, jako ta Droběna…“
Tak se mějte a neztrácejte smysl pro humor, život je krásný.
Helena Vafková

www.obecdysina.cz
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Velká fotosoutěž domácích mazlíčků!
Vyhrál pes Bastien.

Foto: Miroslav Tlustý
Vybrat vítěze nebylo vůbec snadné.

Porota při výběru vítěze.
Fotosoutěž domácích mazlíčků má svého vítěze. Stal se jím tříletý Bostonský
teriér Bastien. Jeho majitelka Katarína Kocourová má z úspěchu svého psa
velkou radost. Uspěl v konkurenci několika desítek zvířat. Porota to neměla
vůbec snadné. Musela vybrat toho nejkrásnějšího a zároveň nejsympatičtějšího domácího mazlíčka.
Porotkyně soutěže, Iva Kokešová
z Českého Rozhlasu Plzeň, pro zpravodaj
prozradila: „Myslela jsem si, že do soutěže lidé pošlou jen psy a kočky, takže
mě hodně překvapilo, že jsme tam měli
i koně, morčata a dokonce i kohouta.
Bylo to těžké vybírání. Každý ten domácí
mazlíček je nádherný a pro majitele určitě nejhezčí na světě. Tak snad se ti, kteří
nevyhráli, na nás nebudou zlobit.“ To,
že nebylo snadné vybrat vítěze, potvrzují
i slova dalšího z porotců, starosty Jaroslava Egrmajera. „Vybrat vítěznou fotografii

domácího mazlíčka nebylo vůbec jednoduché, protože všechny fotografie byly
moc hezké a zajímavé. I přestože můj favorit nevyhrál, jsem s celou soutěží velmi
spokojen. Děkuji Vám všem za účast“.
Účast byla opravdu hojná. Zájem lidí nás
velmi mile překvapil. Vybírání v prostorách obecního úřadu bylo skutečně napínavé. Porotci se prodírali fotkami soutěžících, které byly zdařilé. „Výběr nejkrásnějšího domácího mazlíčka byl pro
celou porotu velkým oříškem. Sama jsem
si v jednu chvíli říkala, že bych nejraději
vybrala jako favorita všechny, vždyť každý mazlíček je přeci jedinečný. Bohužel
to nebylo možné. Výherci moc gratuluji,“
říká dýšinská fotografka Tereza Vokurková. Jak prozradila výherkyně „Bastien je
temperamentní a občas tvrdohlavý. Je
skvělý společník, který je přizpůsobivý
a má rád jak běhání venku, tak i válení
na gauči. Navíc tento rok bude na cvičá-

Porotci se právě dohodli na vítězi soutěže.
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ku skládat základní zkoušku poslušnosti.“ Dodala na závěr Katarína Kocourová,
která měla z dárkového poukazu na fotografické služby velkou radost.

Katarína Kocourová vyhrála
poukaz na fotografické služby
od fotografky Terezy Vokurkové.

Vítěz Bastien.
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U strávníků školní jídelny v Dýšině
vedou omáčky s knedlíkem

Školní jídelna v Dýšině připraví denně
přes 250 obědů. Od pondělí do pátku tak
mají strávníci na výběr ze dvou jídel. Podle vedoucí školní jídelny Ivety Židové,
si lidé nejvíc pochutnávají na různých
omáčkách s knedlíkem, vede svíčková

Anketa: Ptáme se dětí,
jak jim chutná v dýšinské
školní jídelně?
Sabina
„Většina jídel mi chutná. Až na některá jídla,
která nemusím a nejím.
Kuchaři i kuchařky jsou
super.“
Klárka
„V jídelně mně jídla
chutnají. Dodala bych,
že musím poděkovat
panu kuchaři a paním
kuchařkám.“
Jana
„Jídlo si chválím a moc mi
chutná. Na některá jídla
se těším i celé vyučování
a do jídelny pak společně
s kamarády i běžíme.“

nebo kuřecí na smetaně. Zároveň nepohrdnou ani sladkou palačinkou. V oblibě
jsou také špagety. Na zdravá jídla, jako je
bulgur nebo kuskus, si zvykají postupně.
Školní jídelna navíc nabízí i stravování veřejnosti. Oběd vás vyjde na 53 korun. Pro

Do Dýšiny zamíří
lukostřelci
Dýšina bude hostit první lukostřelecký
turnaj-Lumarkův létající cirkus! Akci,
která se uskuteční v sobotu 16. února,
pořádá zájmová skupina Lumark. Lukostřelci obsadí v dopoledních a odpoledních hodinách oblast rokle v Jamách,
pole pod tratí a školní hřiště. V okolí akce
vyvěsí organizátoři cedule, které upozorní na probíhající turnaj. Lidé by měli být
jednak ohleduplní k soutěžícím, kteří potřebují pro střelbu klid a zároveň by měli
v okolí turnaje dbát zvýšené opatrnosti.
Kdo bude mít zájem, je zván na vyhlášení výsledků turnaje do Modrého salónku
od 16 hodiny.
Helena Vafková

oběd si můžete chodit v době od 10.00
do 10.30. V tuto chvíli využívá
oběd do kastrůlku ze školní jídelny
na 26 strávníků.
Helena Vafková

Dýšinský kostel:
V oltáři se usadil
červotoč
Oltář v kostele Nejsvětější Trojice v Dýšině potřebuje zrestaurovat. Je prohnilý
a usadil se v něm červotoč. Farnost už
zažádala u ministerstva kultury o dotaci. Práce na renovaci oltáře vyjdou
na jeden milion korun. Podle místního
faráře Libora Bučka o přidělení peněz
rozhodnou pracovníci ministerstva nejpozději v březnu. Buček přesto věří, že
s dotací bude farnost úspěšná. Oprava
oltáře z přelomu 18 až 19 století potrvá
nejméně rok.
Helena Vafková
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Tříkrálová sbírka v Dýšině a okolí!
Vybralo se přes 80 tisíc korun

Dobrá zpráva
pro cestující:
Do obce budou
opět zajíždět
některé zrušené
autobusové spoje
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že Vám můžu oznámit,
že se povedlo projednat změny v jízdních
řádech linek č. 53 a 54 PMDP a.s. Změny jsou platné od 4. února 2019. Vrací se
zpět dopolední spoje, které budou opět
zajíždět do Nové Hutě a večerní spoj s odjezdem s Doubravky 22:54. Kompletní
jízdní řády najdete v aktualitách na obecních internetových stránkách www.obecdysina.cz nebo na stánkách www.pmdp.
cz. Věřím, že těmito úpravami se povedlo
vyřešit nejpalčivější problémy, které nás
tolik trápily. Závěrem bych rád poděkoval
Vám všem, kteří jste podpořili moji snahu v prosazení změn tím, že jste napsali
email přímo na POVED s.r.o. nebo Plzeňský kraj se svými připomínkami.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Sundávání
vánočních ozdob
ze stromu
v Dýšině: Jde
o náročnou akci

Tříkráloví koledníci z Dýšiny a okolí vybrali přes 80 tisíc korun. To je o 20 tisíc
méně než loni. Sbírka souběžně probíhala také v Chrástu, Červeném Hrádku,
Kyšicích, Bušovicích, Smědčicích a Zruči.
V těchto vesnicích měli místní své skupinky, ale výdělek se sečetl dohromady.
Větší část vybraných peněz se vrátí přímo
do farnosti, následně k lidem, kteří zde
žijí a potřebují je. Zbytek financí podpoří
diecézní charitu, která sama usoudí, kde
jsou potřebné.
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Tříkrálové sbírky se v Dýšině zúčastnilo
18 dětí z místní základní školy a tři děti
z dýšinské mateřinky. Jejich vedoucí byli
z řad farnosti, ale i pedagogických pracovníků a rodičů. Podle koordinátorů
Tříkrálové sbírky z místní farnosti, je stále méně dětí, které se do sbírky zapojují.
Není jednoduché koledovat v nepříznivých podmínkách, dětem je brzo zima.
Přesto lidé v Dýšině i v Nové Huti děti
vítají, někteří jim i darují drobné dárečky.
Helena Vafková

Vánoční strom z návsi je již bez vánočních ozdob! Odstrojit tak vysoký strom
není snadná práce. Obec si proto na pomoc najímá odbornou firmu z Chrástu.
Její dva pracovníci vždy do centra obce
dorazí i s vysokozdvižnou plošinou s dosahem 31 metrů. Zároveň jim pomáhají
pracovníci technické čety obce. Podle
jejich vedoucího, Miroslava Tlustého, sejmutí světelných i jiných ozdob je časově
jednodušší a trvá asi 2 hodiny. Zdobení
stromu trvá déle, protože se světelné řetězy musí upravit, aby byly rovnoměrně
rozmístěny po celém stromu. Všechny
sejmuté ozdoby pak pracovníci obce ponechají na nějakou dobu v teplém prostředí, aby se vysušila případná vlhkost,
poté je uloží do skladu.
Helena Vafková
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Vyražte na zabijačkové
hody s masopustním
průvodem!
Tu pravou vesnicku zabijačku si můžete užít už 16. února u fotbalového hřiště v Dýšině. Oblíbená akce milovníků vepřových
dobrot odstartuje v pravé poledne. Připraven bude ovar, zabijačkový guláš, pečené maso a tradičně velmi oblíbená černá polévka. U stánku si také můžete zakoupit za zvýhodněné ceny jelita,
jitrnice nebo jiné vepřové pochutiny. K dobré náladě zahraje
i kapela. Navíc se můžete těšit na školu špejlování. Sami si můžete
vyzkoušet vyrobit jitrnici.
Pořadatelé vepřových hodů navíc zpestří celý program masopustním průvodem. Pokud se chcete průvodu zúčastnit, neváhejte a přijďte v 10 hodin dopoledne před místní školu. Jak říká
jedna z organizátorek této akce Bedřiška Koželuhová „všechny
masky jsou vítány, fantazii se meze nekladou“. Akce jistě potěší
všechny děti. Průvod masek se vydá za doprovodu kapely napříč
Dýšinou. Cíl bude právě u fotbalového hřiště, kde si všichni společně pochutnají na vepřových dobrotách.
Vafková Helena

Čertí pohádka
Letos (vlastně už vloni) skutečně nezůstal ochotnický spolek Lucifer svému názvu nic dlužen. Ve vánoční pohádce se to
čerty a čerticemi jen hemžilo a samotný
vládce pekla v podání Milana Skočovského sklidil zasloužený potlesk.
Že čerti obvykle vymýšlí zlomyslnosti, tomu se asi nikdo nedivil, ale že škodí
tak, že obrací naruby klasické pohádky…
to jste asi doteď nikdo netušil. Je to tak.
Kdyby se mezi zlobivými čertíky neobjevila jedna čertice, které se zalíbily lidské
slabosti, jako je láska…Kdoví, jak by to
dopadlo. V naší Čertí pokažené pohádce
vše dopadlo dobře. Snad. Čertici a Honzovi se narodily krásné a tuze chytré děti.
Ale pozor, zůstaly jim čertí ocásky!
Za ochotnický spolek Lucifer
Jana Šlajsová
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Výsledky žákovské fotosoutěže na ZŠ v Dýšině

V Dýšině bude
maškarní ples
pro děti

Začátkem prosince proběhla na naší škole fotosoutěž, ve které
žáci mohli vyfotit na škole místo, které se jim nejvíce a nejméně líbí. Při budování školy nás zajímal dětský pohled na prostředí, v kterém stráví 9 let svého života. Zároveň chceme vést
děti ve škole k cílenému užívání mobilních zařízení a techniky,
která do současného světa patří. Na fotografiích nejošklivějších
míst se objevovala častěji tělocvična a šatny. Mezi fotografiemi
nejhezčích míst z pohledu žáků byste našli čtenářský koutek či
jídelnu. Některé z fotografií nás překvapily svou vnímavostí pro
detail. A ukázalo se, jak se dětem líbí prostory, které si mohou
samy vyzdobit. Výsledky fotosoutěže byly předány na obec jako
jeden z podnětů pro řešení rekonstrukce a oprav školní budovy
a jejího vybavení. Přikládáme vítězné fotografie.
David Klimeš, ředitel školy

Tělovýchovná jednota
oslavila na valné hromadě
25 let své existence
Příznivci sportu a členové TJ
SPV se sešli v sobotu 19. ledna
v Modrém salónku. Po seznámení s činností jednoty za rok
2018 a s plány pro rok 2019 odstartovalo v salónku slavnostní
posezení k 25. výročí založení
samostatné tělovýchovné jednoty. Nechyběly dobroty, které připravily místní cvičitelky.
Mohli jsme si tak pochutnat
na řízečkách, chlebíčcích, ale
i jednohubkách. Milovníci
sladkého ochutnali větrníčky,
dortíky či jiné zákusky. Na všechny příchozí čekalo velmi milé
překvapení. Zhlédli jsme dokumentární film z roku 1971. Snímek
natočili filmaři v Dýšině a jmenuje se Cvičíš, cvičím, cvičíme. Někteří členové se ve filmu sami poznali a vrátili se tak prostřednictvím filmu na několik desítek minut zpátky do minulosti. Tajemnice TJ Václava Zelenková si pro všechny připravila i znalostní
test o historii spolku. Ke konci celé akce jsme si prohlédli fotografie za uplynulých 25 let činnosti TJ. Nesmíme ani zapomenout
na zahájení výstavy fotografií „25 let jsme s vámi“, která je k vidění
v Modrém salónku.
Helena Vafková
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Je až pozoruhodné, že tak báječně kulturně žijící obec, jakou je
Dýšina, neměla už tolik let svůj maškarní bál pro děti. Dýšinské
děti si to zaslouží, a protože mám podobné akce strašně ráda,
a protože mám skvělé kamarády z Klubíčka a báječného manžela, kteří mě neváhali podpořit, vrhla jsem se do příprav. V současné době se finální podoba programu ještě tvoří, proto jsme
se odvážili dát na plakátek jen to, co máme jisté, ale věřte, že se
Vás vynasnažíme ještě něčím překvapit. Teď je, myslím, ideální
doba začít tvořit masku, takže pokud se Vám do toho chce, neváhejte přijít některé pondělní dopoledne do Klubíčka a nemusíte
v tom být sami. Při vybírání nejlepší masky určitě přihlédneme
i k tomu, že jste raději než do supermarketu, pro hotovou masku,
vyrazili do galanterie či papírnictví pro materiál na její vyrábění.
Martina Dolejšová
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Kokotský les – učebnice historie pod širým nebem
Při vycházkách Okrašlovacího spolku
se pravidelně chceme nejen potkávat,
ale i se dozvědět, poznat a vidět něco
nového. A tak tomu bylo i letos na vycházkách 1. a 5. ledna, kdy jsme se vydali
do horomyslické části Kokotského lesa.
Za čtyři odpolední hodiny jsme „prošli“ několika historickými epochami,
které se významně promítly a promítají
i do současného života Dýšiny.
Nejstarší doba bronzová či pozdní doba
halštatské, zanechala v lese stopy po pravěkém osídlení v podobě mohylových
pohřebišť, rozkládající se na více místech
Kokotského. Do téhož období zřejmě patřilo i hradiště na vrchu buližníkového
výchozu zvaného Hradiště nebo též Velká
skála (430 m). Místo, které stále láká k zastavení a vydechnutí po „výstupu“, i když
výhledy do krajiny již přerostl okolní les.
Pod severovýchodním úbočím Hradiště je
hluboko pod našima nohama skrytá novější technická památka. Jde o dva vodní
tunely, dlouhé 1563 m, jak je patrné z běžně dostupných map. Začínají v nadmořské výšce ca 340 m (v katastru Ejpovice),
končí ca v 330 m na dýšinském katastru.
Byla jimi odvedena v letech 1956 až 1975
voda z přirozeného řečiště Klabavy. Důvodem bylo otevření povrchového lomu
na železnou rudu. „Budovatelské“ období ejpovických hrudkoven (1952–1967)
ale přineslo obci zdevastovanou krajinu
i změny v soužití lidí. Kromě neuvěřitelně
kouřících komínů a silného spadu, zaneřáďujícího vzduch široko daleko, postupně vyrostly v lese čtyři homolovité výsypky odpadní strusky (tzv. černidlo). Léta
byly dobře patrné i z vlaku Plzeň-Praha.
Materiál hald, jak se zde léta výsypky nazývají, byl navožen kromě dalších ploch
i do jednoho z významných mohylových
pohřebišť. Část mohyl je dodnes odkrytá
v souvislosti s vykácením starých náletových dřevin v místech, kde se buduje nové
golfového hřiště. Mohyly prozkoumali
roku 2016 archeologové Západočeského
muzea v Plzni a Archeologického ústavu
v Praze. Horomyslické pohřebiště bylo detailně zaměřeno, včetně vynesení do projektového plánu devítijamkového golfového hřiště. Pozn.: Po skončení těžby v roce
1967 prostory bývalých hald zarůstaly
náletem bříz, osik i dalších stromů, lidé
chodily „na haldy“ na houby, příroda se
pomalu vzpamatovávala. Rozlehlé opuš-

těné plochy po hrudkovnách (uvádí se
130 ha) prodělaly zatím poslední převratnou změnu – dnes slouží jako golfová hřiště; první míček byl odpálen r. 2004. Ale
řadu desetiletí před tím, za Rakousko-Uherska, naopak železo přineslo zdejšímu kraji velkou slávu i rozkvět, práci pro
místní i přespolní. Byly to horomyslické
železárny, spojené se jménem prvního
čestného občana Dýšiny M. Salzmanna
(před rokem 1890). Méně známé je zdejší zpracování okrové hlinky v „Továrně
na výrobu zemitých barev v Horomyslicích“ v letech 1889–1907. Okrová hlinka
se těžila v části lesa „Na okru“, nebo „V okrech“. Těžbu dodnes připomíná několik
nebezpečně propadlých a nezajištěných
míst o průměru ca 2 m i obdobné hloubce
tam, kde se hlinka těžila. Na závěr jsme
se při obou vycházkách vraceli přes Horomyslice, kde dnes žije 15 obyvatel. Přešli jsme mostek přes obecní náhon a dál
po cestách, které dnes ztratily charakter
cesty; svým povrchem i údržbou jsou „začleněné“ do okolních golfových hřišť. Připomněli jsme si dřívější, velkolepý záměr
obce vybudovat v čp. 26, tj. v budově bý-

valého ředitelství horomyslických železáren „Poklabavské“ muzeum hamernictví
a penzion. V září 2012 ale budova, starousedlíkům známá jako „Bukovjanovna“,
vyhořela. Je majetkem obce Dýšina a nyní
se opět uvažuje o jejím prodeji. Pevně věříme, že pokud k tomu dojde, neztratí se
možnost procházení po cestách v okolí
Bukovjanovny, zatím smluvně zajištěné
věcným břemenem chůze a jízdy…
V Horomyslicích jsme se rozešli – dýšinští odbočili k bývalé sýpce, podešli
podchod a po silnici lemovanou Kantovou alejí ovocných stromů, se vraceli
domů; stejně tak novohuťští pak po levém
břehu Klabavy a kolem pamětního kamene s deskou připomínající pobyt generála
E. N. Harmonav sousední vile čp. 49. Vycházky Okrašlovacího spolku se vydařily
ke spokojenosti všech zúčastněných.
Jaroslava Nesvadbová, okrašlovací spolek
Zdroje:
Syrový J. (2014): Železnorudné doly a Hrudkovny
Ejpovice. – I. P. P. E. Ejpovice
Velleková P. (2018): Velká kniha o Dýšině. – 180 str.,
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Pozvánky na akce
 V sobotu 9. února začíná v Modrém salónku od 14 hod.
Valná hromada Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu
 V Dýšině se v sobotu 16. února uskuteční zabijačkové hody.
Tu pravou vesnickou zabijačku si můžete užít úderem pravého
poledne u fotbalového hřiště. K dobré pohodě zahraje kapela.
 V sobotu 16. února projde Dýšinou masopustní průvod.
Sraz všech masek je v 10 dopoledne před ZŠ. Průvod s kapelou se
vydá obcí, cíl je fotbalového hřiště, kde bude probíhat zabíjačka.

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina
blahopřeje těmto občanům, kteří v únoru 2019
oslaví svá významná životní jubilea. Přejeme všem mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Hana Tomcová
Marie Tomášková
František Záhlava
Anna Parišková
Jaroslav Košař
Irena Schlehoferová
Jiří Hrdý
Jaroslav Petrů
Bohuslava Lišková
Petr Kloboučník
Karel Volráb
Václava Kuklíková

Základní škola a Mateřská
škola generála Pattona Dýšina
přijme od 1. 4. 2019

pracovníka na pozici
administrativní
pracovník/pracovnice
výše úvazku 0.69
platová třída: 8
(dle platového stupně při plném úvazku 16.230 – 23.510)
Náplň práce: evidence majetku, zajišťování spisové služby,
komunikace s dodavateli, příprava podkladů pro účetní
firmu, správa pokladny
Požadujeme spolehlivou, samostatnou, učenlivou
a zodpovědnou osobnost se středoškolským vzděláním
s maturitou. Je nutná uživatelská znalost práce na PC.
Zkušenost s programem evidence majetku vítána.
Nabízíme zaměstnanecké stravování, benefity z FKSP,
osobní příplatek.

za SPOZ Hana Tlustá

Tip na výlet…
Na Šumavě začalo tradiční pozorování jelení zvěře. Zváni jste
tak před speciální srub v Berankách u Srní. Akci tady několikrát
do týdne pořádá správa národního parku. Samotné pozorování
doplňuje i odborný výklad průvodce, takže se dozvíme i zajímavosti ze života zvěře, kterou můžeme vidět pěkně zblízka.
Pozorování je každé úterý, čtvrtek a sobotu od 12:00 do 15:30
hodin. Na akci se musíme předem objednat na webových
stránkách NP Šumava. Pokud se na výlet vydáte, vezměte si
s sebou dalekohled a teplé oblečení.

V případě zájmu nás kontaktujte
na zsdysina@zsdysina.cz,
nebo telefonicky na čísle 725 924 446.

Nechcete přijít
o aktuální zprávy z obce?
Nechte si je zasílat
na váš e-mail.
Podrobnosti na
www.obecdysina.cz

Helena Vafková
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