Další fotografie bílé Dýšiny
najdete na straně 11.
foto: Jiří Mičan
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme vstoupili do nového roku 2022. V období změny letopočtu se většinou podíváme
zpět, zhodnotíme končící rok a vyřkneme nová přání a cíle do roku nového. Bohužel rok 2021 byl opět
poměrně zásadně ovlivněn dalšími vlnami koronavirové epidemie. Museli jsme přizpůsobit svoje osobní
chování dle platných omezení, a co se týče chodu obce, tak jsme též museli reagovat na aktuální situaci.
Během hlavní stavební sezóny byl zásadní nedostatek stavebních materiálů, čímž naplánované investiční
akce nabraly zpoždění cca o dva měsíce. Díky dalším komplikacím, o kterých jsem již psal v minulých
vydáních, se nepodařilo dokončit komunikaci Ke Strži a propojení dešťové kanalizace mezi komunikací
Školní a roklí v ulici Luční. Ostatní komunikace se díky příznivému podzimnímu počasí a maximálnímu
nasazení všech zúčastněných povedlo dotáhnout až na drobnosti ke zdárnému konci (MK Husova a MK
Přátelství, MK Ke Hřišti, MK Školní, MK do Horomyslic). Když k tomu připočteme komunikace, které jsme
realizovali v první polovině roku (MK V Loužku, komunikaci ke hřbitovu a stezka mezi in-line dráhou a
Horomyslicemi), tak oprav a rekonstrukcí nebylo úplně málo…, jak moc se povedly nebo ne, nechám
na vašem posouzení. Mimo tyto akce jsme ještě realizovali kompletní rekonstrukci šaten II. stupně ZŠ, kde
se bohužel vyskytly vady v podlaze a zhotovitel bude v prvních měsících letošního roku podlahu kompletně
předělávat.
A jaké investiční akce nás čekají v letošním roce 2022? Kromě nedokončených akcí z minulého roku
budeme opravovat rybník na návsi, kde máme již vybraného zhotovitele a získanou dotaci. V rámci
komunikací dojde již na dokončení komunikace Lesní a Slepá včetně řešení dešťové kanalizace. Tyto
komunikace jsme měli původně v plánu zrealizovat již dříve, ale vzhledem ke koordinaci s ostatními
investory v lokalitě Za Tratí a strategickému rozhodnutí oddělit maximálně dešťové vody z tohoto území,
aby se odlehčila kanalizační stoka ve spodní části komunikace Lesní, došlo k posunu o několik let z důvodu
přepracování projektů. Z naší strany je připravena stavba cesty do Kyšic, kde se čeká na majetkoprávní
dořešení ze strany obce Kyšice s jedním vlastníkem. O dalších investičních akcích bude rozhodnuto
v návaznosti na dotační možnosti k výstavbě nové sportovní haly a rekonstrukci stávající tělocvičny, které
by měly být známy v první polovině roku. Mimo to budeme zpracovávat další projektové dokumentace, např.
(retenční stoka na jednotné kanalizaci v lokalitě Jižní, studie nové hasičárny, studie přímého silničního
propojení Horomyslic od průmyslového areálu, studie rozšíření viaduktu na železniční trati do Nové Hutě) a
schválili jsme pořízení změny č.1 územního plánu.
Abych nepsal jen o investičních akcích, tak bych se rád zmínil i o kulturně společenských akcích. Bohužel
jsme museli již podruhé zrušit rozsvícení vánočních stromů se zahájením adventu, což nás moc mrzelo a
společně jsme nemohli vidět první rozsvícení nově vyzdobeného vánočního stromu na návsi. Obdobně jsme
nemohli uspořádat společný ples obcí Dýšina a Kyšic. Pokud to situace dovolí, tak bychom rádi ples
uspořádali v jarních měsících. O termínu Vás budu informovat v následujících vydáních Zpravodaje. Dle
aktuálních možností se pokusíme uspořádat oblíbené zabijačkové hody s masopustním průvodem, květnové
oslavy, den dětí, folklorní odpoledne v rámci MFF Plzeň a též pivní slavnosti. Mimo tyto již tradiční akce,
plánujeme 11. -12. června oslavy 780. výročí obce společné s SDH Obce Dýšina, který má výročí 140 let.
Taktéž i spolky a sdružení připravují různé akce, o kterých se včas dozvíte.
Závěrem tohoto úvodníku mi dovolte, abych nám popřál, ať nás koronovirová epidemie co nejméně
ovlivní, jak v našich osobních životech, tak i v chodu obce. Ať se mohou zrealizovat všechny plánované
kulturně společenské akce, na kterých se ve zdraví potkáme.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Ze základní školy
Čekání na Vánoce
Letošní advent byl jiný. 2. prosince jsme plánovali otevřít adventní dílny pro rodiče a děti, kde by bylo možné
si vyrobit něco hezkého na Vánoce a pobýt spolu. Dětský sbor Gutta měl zpívat při rozsvěcení stromu
na návsi. Leč leccos bylo jinak.
Strom na návsi se rozsvěcel bez našich zpěváčků, adventní dílny jsme nakonec odvolali, protože se
zpřísňovaly podmínky pro konání takových akcí, kde bude procházet mnoho lidí různými stanovišti.
Předvánoční atmosféru se nám však přeci jenom podařilo vytvořit. Díky neskutečné nápaditosti naší
asistentky Saši Antonové a za vydatné pomoci paní Schlehoferové, Prokopové, Vellekové a pana Škubala
vznikla v přízemí školy ojedinělá vánoční dekorace, letos s městskou tematikou. Tyto báječné kulisy nejen
děti vánočně naladily, ale posloužily i dětem ze školky jako místo pro zimní focení a základní umělecké škole
jako místo pro vytvoření adventní nahrávky.
Prvního a druhého prosince žákovský parlament zorganizoval ve škole sbírku na pomoc vážně nemocným
dětem, kterou vyhlašuje Život dětem o.p.s. Darina Bauerová, Daniela Švecová, Veronika Šnebergrová a Adam
Silovský prodali během dvou dnů všechny magnetky a magnetické kolíčky a vybrali 5038 Kč. Ochotných
žáků, kteří se chtěli zapojit, však bylo mnohem víc. Jsme za to moc rádi a jejich obětavosti využijeme
v dalších akcích.
16. prosince se měl konat koncert sboru Gutta v dýšinském kostele. Kapky (děti z 1. - 3. tř.) měly svoje
vystoupení natočit během dopoledne ve škole. Bohužel výsledky testování na covid uvrhly polovinu sboru do
karantény. A tak během čtvrtka naše sbormistryně Bedřiška Koželuhová vytvořila zcela nemožné. Ze značně
prořídlých řad sboru vytvořila pěvecké těleso, které si zazpívalo před rodiči „na zkoušku“. Kvalitou provedení
však šlo o regulérní koncert, který potěšil všechny přítomné rodiče.
Žáci 7. třídy pod vedením paní asistentky Jitky Hajnové Matasové vytvořili nádherný animovaný vánoční
příběh. Doporučuji jeho shlédnutí: https://youtu.be/4s5iZ3VXzmU (odkaz najdete i na stránkách školy).
Děti z 1., 4. a 5. třídy shlédly 22. prosince
představení Veselé putování do Betléma,
s kterým na naši školu zavítalo divadlo
Kolem.
Možná adventní čas neproběhl podle
našich představ. Možná nebyl laděn do
idylických ladovských obrázků, kde do
sebe vše perfektně zapadá. Na druhou
stranu možná tím improvizovaným
adventem jsme se mohli víc dotknout
vánočního poselství než kdykoli předtím.
Vždyť narození Spasitele v chlévě mezi
hospodářskými zvířaty žádná idylka
nebyla, Josef pravděpodobně nebyl
svátečně naladěn, když pro těhotnou
Marii nesehnal jiné ubytování než chlév.
A těch, kteří se poklonili Ježíškovi, bylo
pramálo. Přesto narození Spasitele
zasáhlo všechny.
David Klimeš, ředitel školy
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Aby covid nechodil do školy
Postoj MŠMT, že je vhodné nezavírat školy, dětem velmi pomohl. Výuka byla sice od listopadu narušována
karanténami, občas se odehrávala napůl ve škole a napůl online, přesto to bylo pro děti stále lepší než
izolace od jejich učitelů a vrstevníků. Každá třída si „karanténní výlukou“ prošla. Většinou dvakrát, 2. a 8.
třída dokonce třikrát. Během této doby probíhala hybridní výuka, tzn. že učitel se věnoval žákům ve škole a
zároveň vyučoval i žáky v domácí karanténě.
Od 8. listopadu bylo na škole z popudu ministerstva zdravotnictví zavedeno pondělní screeningové
antigenní samotestování žáků. Zpočátku mělo proběhnout dvakrát, nakonec se kvůli celorepublikově
rostoucímu počtu nákaz stalo pravidelným pondělním zahájením výuky.
V prosinci jsme začali zvažovat kromě antigenních testů i testování metodou PCR z úst. PCR testy jsou
přesnější, výsledky nejsou ovlivněné kvalitou odběru, jako je tomu u antigenních samotestů. Testování
nabídneme i očkovaným dětem, aby se co nejvíce podchytilo šíření onemocnění ve třídách. K testování se
budou využívat PCR testy, které mají dle nařízení ministerstva zdravotnictví děti placené zdravotními
pojišťovnami (neočkované 5x měsíčně, očkované 2x měsíčně). Zájem rodičů o toto testování byl velký. Dvě
třetiny z těch, kteří se zúčastnili průzkumu, projevili zájem o toto testování. Jsme za to rádi. Chceme s rodiči
spolupracovat na tom, aby děti byly zdravé a co nejvíce mohly chodit do školy.
Zavedli jsme PCR testování v základní škole od 3. ledna. Další testování proběhne 17. ledna. Testování je
dobrovolné, rodič souhlas vyjadřuje podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů žáka. Škola zajistí
testování též dětem účastnícím se lednového lyžařského kurzu. Testy jsou vyžadovány pro využití lyžařských
vleků.
27. prosince jsme v základní a mateřské škole nechali provést aplikaci dlouhodobé dezinfekční ochrany pro
frekventovaná místa, jako je jídelna, WC, umyvadla, kliky dveří. Ošetřili jsme i tablety a počítače v ZŠ
sloužící žákům při výuce. Předtím je bylo nutné opakovaně dezinfikovat.
Covidovou epidemii tato opatření neukončí, ale věřím, že co nejvíce zabrání šíření onemocnění mezi žáky.
Abychom mohli naši pozornost upnout více k tomu, co je na půdě školy stěžejní, ke vzdělávání.
David Klimeš, ředitel školy

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

Jaroslav Zajíc

Jiří Bárta

Iva Melicharová

Eva Pasáčková

Jaroslav Menza

Jan Čepička

Jitka Makovičková

Josef Tycar

Marie Blažková

Vasyl Hleba

Jaroslava Štruncová

Zdeněk Matoušek

Marie Bradáčová

Eva Jehličková

Jiří Cajthaml

Anna Smrčková
Hana Tlustá, SPOZ

!4

Obecní zpravodaj / leden 2022

Úspěch dětí ze školní družiny ve výtvarné
soutěži
Pět děvčat z dýšinské školy získalo čestné uznání za výkresy
zaslané do soutěže „Děti malují pro Konto Bariery“. Konto
bariery je nadace, která pomáhá zdravotně postiženým
dětem i dospělým. Tématem výtvarné soutěže byla voda, bez
které se lidé ani příroda neobejdou. Když jsme se s dětmi
zamýšleli, jak namalovat vodu, padla otázka "jakou barvu má
voda". Málokdo znal odpověď. Prohlédli jsme knížky
s fotografiemi přírody, kde většinou měla voda barvu odrazu
okolní krajiny, nebo staveb. Děti si vzpomněly na nedaleké
Kokotské rybníky, kam všichni rádi chodíme a kde právě
voda dotváří nádherný přírodní prostor. Malovali jsme
temperami na čtvrtku, po přeložení papíru se vytvořila iluze
zrcadlení lesa na hladině rybníčku. Čestné uznání získala
Kristýna Šebková, Eliška Ema Krekulová, Adéla Prokopová,
Anežka Výrutová a Julie Kovandová.
Pavla Velleková

Adventní čas v mateřské škole
Doba, na kterou se všichni těšíme. Začíná kroužkem kolem adventního věnce, kdy si s dětmi povídáme
o prvních zvycích. Koťata tradičně vyplňují kalendář – omalovánku na každý den. Ve všech třídách se
mikulášsky a čertovsky tvoří, nacvičují se básničky, písničky, a pak přijde první návštěva – Mikuláš s jeho
družinou. Letos (stejně jako vloni) ho předběhli s nadílkou pan starosta s paní místostarostkou. Když odejde
Mikuláš, začínáme se intenzivně připravovat na Vánoce. Ve třídách se objevily stromečky, paní kuchařka
s paní uklízečkou nám (nejen) světýlky vyzdobily vchod i jídelnu. Při tvoření nám letos pomohly i „tety“
z kyšické korálkovny, které s dětmi vytvořily vánoční zápich – korálkovou hvězdu. Kapičky ještě stihly
vánoční koncert. A pak přišel... covid. Koťata a část broučků zavřel do domácí karantény. A tak si vánoční
nadílku užila jen sluníčka. Na ostatní určitě Ježíšek nezapomněl a dárečky jim schoval do nového roku.
Přejeme všem malým i velkým hodně zdraví a štěstí.
Jana Bártlová
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Co vyprávějí pohlednice o Dýšině
K letošním 780 letům od první písemné zmínky o existenci Dýšiny.
Poznávání historie Dýšiny, Nové Hutě i Horomyslic je díky publikacím členů okrašlovacího spolku
umožněno všem, kteří se zajímají. K Velké knize o Dýšině, Dýšinským historickým střípkům, informačním
tabulím, článkům v obecním Zpravodaji i řadě dalších témat v elektronické knihovně našeho spolku, přibyl
v závěru roku 2021 další kamínek do mozaiky. Tím je současná výstava místních pohlednic.

K vidění zde je více jak padesát pohlednic, vydaných nákladem soukromníků, firem či úřadů během cca 120
let. Mezi nejstarší vydavatele patřili např. hostinský Martin Šašek, František Kadlec (obchůdek v čp. 40),
Josef Prokop (u kostela čp. 75), Emanuel Šonský (penzion v Nové Huti); tisk tehdy zajišťovaly plzeňské
tiskárny (např. GRAFIA, Fr. Šašek).
Nyní vystavené kopie zvětšené převážně do velikosti A4, ojediněle i A3, jsou na výstavě řazené podle toho,
jak to rozvržení volných stěn Modrého salonku umožňuje. Mezi vchodem do salonku a zrcadly najdeme
„poklady“, kterými jsou pohlednice nejstarší. Jsou složené z několika fotografií zarámovaných do kresby
květin, ozdobných stuh s nápisy, často i s volným místem, určeným k písemným vzkazům adresátovi.
Volným plochám mezi okny proti vchodu do hlavního sálu salonku vévodí tři zvětšené pohledy, které
autorky výstavy považují za symboly obce. Pro Novou Huť a její budoucí vývoj to byl penzion Šonský, který
se stal po roce 1928 centrem společenského, kulturního i sportovního dění rozvíjejícího se letoviska.
Pro Dýšinu, pomineme-li místní kostel a historickou náves, to byly především věkovité exempláře lip,
které tvořily brány při vstupu do obce, míněno v hranicích tehdejší zástavby. Směrem na Novou Huť rostly
v místě dnešního Domu služeb, směrem na Plzeň mezi kostelem a farou, v dnešní ulici V. Brožíka tj. směrem
na Kyšice, v místech proti odbočení na „hrudkovácké“ bytovky (dnes nesprávně nazývané sídlištěm).
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Pozn.: Jedna ze tří lip u fary byla pokácená roku 1965, ze čtyř lip u historického schodiště na hřbitov a
do kostela je zaznamenáno, že se jedna vyvrátila v roce 1957 a druhá v září 2015. Dvě lípy u Hůlů (směr na
Kyšice) byly poraženy v r. 1932 a třetí r. 1995 (ve stejném roce byla poražena též lípa před statkem čp. 7
na návsi – dnes Čechurů). Zákonná ochrana byla poskytnuta r. 2001 pouze památné lípě u Domu služeb.
Třetí zvětšeninou je pohled na Novou Huť (cca třicátá léta) s rozměry ca 42x29 cm, přičemž originál má
rozměr ca 15x10,5 cm. Při prohlížení lze v tomto zvětšení rozlišit i popsat jednotlivé domy i plaňkové ploty
oddělující stavební parcely, parkové úpravy zahrad, zahradní altány, výsadbu okrasných stromů atd. Pozorný
návštěvník galerie zde najde i tehdejší vlakovou zastávku Nová Huť a cestu do Horomyslic (byla nedávno
obcí obnovena). Nebylo ještě postavené Sokolské cvičiště, nebyly postaveny vily cca od čísla 88 výše. Všude
kolem byla pole. Původní hamernickou „dolní“ Huť najdeme v pravém dolním okraji pohlednice (pozn.: dnes
je v N. Huti 145 čísel popisných).
Za pozornost určitě stojí na čelní zdi vedle promítacího plátna kvalitní soubor černobílých pohlednic ze
sedmdesátých let (byly vydané nakladatelstvím Orbis Praha, fotografovala L. Kyndrová). Zřejmě se na nich
obec „chlubila“ novým nákupním střediskem (postaveném roku 1969), novými bytovkami pro zaměstnance
Rudných a nerudných dolů, místní knihovnou v budově staré Kolowratské školy na návsi (postavené 1818,
zbourané 1968). Součástí souboru byly i památky jako kostel a historické domy v dnešní ulici V. Brožíka,
která od poloviny 19. a do poloviny 20. století fungovala jako obchodní centrum Dýšiny (živnost zde tehdy
měl obchodník se střižním zbožím, zámečník, obuvník, pekař, hostinský, řezník, povozník, krejčí, holič i
pekař). Od roku 1995 je část ulice V. Brožíka zahrnuta do Vesnické památkové zóny Dýšina.
Nad pianem je možné vidět barevné pohlednice z druhé poloviny 20. století až téměř do současnosti s více
méně stejnými motivy – obecní úřad, nákupní středisko, bytovky, koupaliště (postavené 1965). Po r. 2000 se
jako aktuálnější témata objevuje nový most přes Klabavu, golfové hřiště, socha G. S. Pattona u školy,
folklorní slavnosti i letecké snímky.
Na deseti klipech, mezi okénkem do kuchyňky a vstupem
do sálu, se dostáváme až do roku 2021. Obec Dýšina
vyhlásila soutěž o nejzajímavější návrh pohlednice.
A přihlásilo se 11 místních fotografů s více jak 70 návrhy.
Kromě jmenovaných souborů je vystaveno i více pohledů
z různých časových období. Místní znalec a pečlivý
pozorovatel si možná na jedné z nich všimne v lesním
komplexu Kokotska nad Novou Hutí nápadně vyčnívajícího
stromu. Z jednolité úrovně korun lesních stromů vystupuje
v plné kráse Velký smrk! I pro autorky výstavy bylo toto
odhalení velkým a nečekaným překvapením.
Staré pohlednice by si určitě zasloužily další a zevrubnější
bádání i zveřejnění. Doufáme, že se najde čas soustředit se
na zpracování vysvětlujícího doprovodného textu. Rády
bychom věřily i tomu, že výstava podnítí chuť i zájem
dalších, kteří vlastní obsáhlejší sbírky pohlednic.
Reprezentativní publikace, s dokonale naskenovanými
pohlednicemi a vysvětlujícím textem, by určitě byla
veřejností vítána.

Pavla Velleková a Slávka Nesvadbová, autorky výstavy
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
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Jak Gutta zakončila rok 2021?
Koncertem!
Letošní rok pro nás nebyl vůbec jednoduchý,
ostatně jako asi pro všechny. Konečně jsme se
mohli vrátit ke zpívání a bylo vidět, že děti se
nemohly dočkat. Co čert nechtěl, situace se ale
začala opět zhoršovat a my se museli uchýlit ke
zkoušení po jednotlivých třídách. I v těchto
náročných podmínkách se děti zvládly výborně
připravit na vánoční koncert. Poslední rána
přišla pár dní před samotným vystoupením.
V rámci testování vyšel některým dětem
pozitivní test a několik tříd tak muselo
do karantény. Dlouho jsme se rozmýšleli, zda
koncert nezrušit, protože nám bylo moc líto
všech co musí zůstat doma. Nakonec jsme se ale
rozhodli, že koncert proběhne, protože nám také
bylo líto všech těch, co zpívat mohli a o koncert
by přišli, co za námi celý den běhali a ptali se,
kdo bude co zpívat, kdo řekne čí větu a podobně.
Koncert, včetně vánočního představení s našimi
deváťačkami Emmou a Terkou v hlavních rolích,
tedy proběhl v lehce pozměněné podobě, ale i
tak se velmi povedl. Je vidět, že z dětí se už
stávají profíci, co zvládnou každou překážku, aby
předvedly skvělé vystoupení.
Za celé vedení sboru i za všechny děti vám
přeji do nového roku hodně štěstí, hlavně hodně
zdraví a prostě vše dobré. Těšíme se, až se s vámi
opět shledáme v roce 2022, tentokrát už určitě v
kompletním obsazení a plné síle! Vaše Gutta.
Jakub Rous
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Ohlédnutí za adventem na Dvorečku
Tak máme za sebou první advent na Dvorečku. Osobně mám adventní čas velmi ráda. Pro někoho sice může
být období předvánočních příprav hektické, ale má také své zvláštní kouzlo. Zvláště tehdy, pokud si člověk
alespoň o adventní neděli najde příležitost se v nastalém shonu zastavit a vychutnat si dlouhé odpoledne a
večer se spoustou světýlek a zapálených svíček, s něčím dobrým k pití a k snědku konzumovaným nejlépe
ve společnosti přátel a známých. Právě o navození takové atmosféry jsme se pokusili v rámci adventních
nedělí také u nás na Dvorečku.
První adventní neděle připadla na 28. listopadu, přičemž na stejné datum bylo plánováno slavnostní
rozsvícení vánočních stromů v Dýšině a v Nové Huti. S ohledem na to, že součástí těchto plánů byl i kulturní
program na návsi, nepřipravovali jsme na Dvorečku žádné vlastní hudební vystoupení. Z epidemiologických
důvodů bohužel nakonec na poslední chvíli z nachystaného programu na návsi sešlo, ale místní i přespolní
přece jen dorazili shlédnout alespoň avizované rozsvícení vánočního stromu (byl opravdu krásný). K naší
radosti většina z nich zavítala i k nám na rozsvícený Dvoreček ohřát se u adventního punče či se občerstvit
grilovanou masnou dobrotou z naší rozpálené pece. Dle našeho dojmu i dle ohlasů ze strany přítomných
návštěvníků se první adventní neděle vydařila.
Po další tři neděle jsme s o to větší chutí zatopili v peci, připravili horké nápoje a čekali na příchod našich
hostů. Za účelem povznesení ducha jsme požádali některé z našich hudebně nadaných známých o pomoc se
zajištěním kulturního programu. A tak se přihodilo, že o druhé adventní neděli venku na Dvorečku
vystoupila skupina středověké hudby Gutta, jejíž písně se do adventního období opravdu krásně hodily. Ještě
jednou děkujeme! Třetí adventní neděli obohatilo hudební vystoupení mého manžela, našeho syna Míši a
Fandy Vitáka. Repertoár byl oproti Guttě o poznání současnější, ale přítomnými návštěvníky byl též
s povděkem přijat. Před čtvrtou adventní nedělí jsem si lámala hlavu, co nového nachystat. Pak mne
napadlo, že společné venkovní zpívání koled by mohlo být to pravé. Jako hlavní zpěvák a zároveň hráč na
řadu hudebních nástrojů vystoupil Jakub Rous, kterého svým zpěvem doprovázel celý Dvoreček. Jakub totiž
přichystal i texty všech písní, které jsme promítali na zeď, což se ukázalo jako prima nápad (většina lidí si
ráda zazpívá, ale se znalostí textů to není moc slavné. :)
Smyslem výše uvedených řádků je nejen připomenutí krásného předvánočního času, ale i poděkování
našim spolupracovníkům za pomoc, všem našim hostům za jejich přízeň v minulém roce a současně
i pozvání všech ostatních k nám na Dvoreček!
Do nového roku přejeme všem jen to nejlepší.
Petra Jíchová a tým Dvoreček
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O dýšinskou fotbalovou budoucnost je postaráno
V letošním roce jsme se chtěli pokusit o malý zázrak – založit v Dýšině fotbalovou přípravku pro děti ve věku
4-6 let. Vytiskli jsme letáčky, informace zveřejnili na facebooku a trnuli, zda si k nám nějaké pohybu chtivé
dítě najde cestu. Deset minut před začátkem prvního červnového tréninku se začalo několik dětí
v doprovodu svých rodičů skutečně trousit a nám spadl velký kámen ze srdce.
V průběhu roku přibývali další malí nadšenci a nyní aktuálně evidujeme v týmu 17 malých fotbalistů a
jednu slečnu fotbalistku! Velmi nás těší, že naše snaha podpořit u malých dětí pohybové aktivity má takový
úspěch.
Rádi bychom tímto poděkovali jak našim malým sportovcům, tak i jejich rodičům, kteří své potomky
k tréninkům pravidelně vedou. Máme opravdu velkou radost z toho, že i v současné době výdobytků moderní
techniky se najdou děti, které rády vymění tablet či herní konzoli za fotbalový míč.
Sportovat má smysl! Za necelý rok prošli tito malí sportovci velikou změnou, a to jak po stránce fyzické,
tak i psychické. Vždyť na začátku se někteří nechtěli pustit máminy sukně a dnes vyběhnou nebojácně
na hřiště.
A jaké máme plány v další sezóně? Chtěli bychom dětem vytvořit v FK Dýšina opravdu kvalitní zázemí pod
vedením Honzy Soroky, který s dětmi letos trénoval a má nemalé zkušenosti z plzeňské Viktorky. K ruce mu
stále budou Petr Soroka a Michal Soroka. Od jara bychom chtěli nově trénovat dvakrát týdně, a to v úterý a
čtvrtek. Také bychom rádi uspořádali fotbalový zápas či děti přihlásili do vhodného fotbalového turnaje
ve stejné věkové kategorii.
Celý realizační tým vidí u dětí velké pokroky a máme z toho upřímnou radost! Rádi bychom naše řady dále
rozšiřovali o další malé fotbalistky a fotbalisty. Přidejte se k nám, jste srdečně vítáni! Kontakty najdete
na stránkách FK Dýšina nebo rovnou volejte na číslo 602 337 448. Fotbalu zdar!
Michal Soroka
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Bílá Dýšina(i Nová Huť) očima Jiřího Mičana
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Novinka v TJ SPV Dýšina
Do roku 2022 připravila TJ SPV Dýšina novou zábavu cvičení s tanečními podložkami. Chcete si procvičit
koordinaci těla a nabít se novou energií po náročném dni?
Tak je toto cvičení právě pro vás! Říkáte si, že jste podložky
nikdy neviděli? Nevadí, přijďte si zkusit tančit v rytmu
populární hudby. V čem vlastně cvičení spočívá? Stačí pouze
sledovat šipky na obrazovce a poté je ve správný okamžik
stisknout nohou nebo jakoukoliv jinou částí těla na
podložce. Rádi přivítáme jak stávající členy SPV, tak i
nováčky. Cvičení není věkově omezeno. Budeme se na vás
těšit. Termín první ukázkové hodiny brzy zveřejníme
na facebooku a na dalších obvyklých místech.
Jana Krocová

Výročí úmrtí gen. G. Pattona
21. prosince 2021 uplynulo 76 roků od úmrtí generála
George S. Pattona. Právě v tento den se setkali v Dýšině
starosta Jaroslav Egrmajer, Ivan Rollinger za Patton
Memorial Pilsen a Jan Engler za tým Slavnosti svobody
Plzeň. Společně položili květiny u pomníku gen. Pattona
před základní školou a uctili jeho památku.
Miroslav Tlustý

Vážení spoluobčané,
rozmohl se nám tady takový nešvar… Na křižovatce ulic Do Křemší a Na Krásnou jsou umístěny kontejnery
na tříděný odpad. Bohužel se kdosi rozhodl tento prostor využívat namísto své popelnice a pytle se směsným
odpadem pohazuje vedle těchto kontejnerů. Nejedná se o ojedinělý případ, nýbrž o pravidelnou záležitost.
Netřeba zmiňovat, že odpadky z těchto pytlů jsou zvířectvem během chvilky roztahány do širšího okolí.
Situace je o to více frustrující, že občané ulice Do Křemší a přilehlých ulic provádí několikrát do roka úklid
ulice, protože jim na pěkném okolí jejich domovů velmi záleží. Poslední takový úklid proběhl v listopadu
2021, roztahané odpadky se objevily dva dny poté. Rádi bychom tímto apelovali na naše spoluobčany, aby
respektovali své sousedy a sdíleli s nimi radost z pěkné, čisté ulice. Zároveň děkujeme všem, kteří se podílejí
na hezkém prostředí našich domovů.
obyvatelé ulice Do Křemší
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