Obcí projížděl v červenci závod
Českého poháru v silniční cyklistice.
foto: Iva Kokešová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dostává se vám do ruky druhé vydání Obecního zpravodaje v novém designu. Zpravodaj má
nyní na starost Iva Kokešová. Ještě jednou bych jí rád na tomto místě poděkoval, že přijala moji červnovou nabídku
na vedení zpravodaje. Velmi si toho vážím. Připomínám, že všichni máte prostor pro svoje příspěvky týkající se života
obce a můžete je stále zasílat na již známou emailovou adresu zpravodaj@obecdysina.cz.
V tomto vydání se mimo jiné dočtete, jaké investiční akce se povedlo dokončit, jaké se realizují a jaké jsou ty
nejdůležitější na další období. V posledních měsících nás všechny poměrně dost několikrát potrápily prudké přívalové
srážky. Se specialisty se snažíme najít taková efektivní řešení, která by dokázala alespoň částečně eliminovat škody,
které působí. Bohužel, objektivně si musíme přiznat, že nemáme a nikdy nebudeme mít takové technické možnosti,
abychom byli dokonale připraveni na srážky o úhrnech desítek milimetrů v krátkém časovém úseku.
Protože již většina z vás má po letní dovolené a skončily prázdniny, tak bych rád dětem popřál úspěšný vstup
do nového školního roku 2019/2020 a vám všem ostatním krásný konec léta a hezký barevný začátek podzimu.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce

ŠKOLA VSTUPUJE DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S ŘADOU NOVINEK
Zastupitelstvo obce Dýšina schválilo na svém srpnovém
zasedání předfinancování dotačního projektu
„Modernizace a vybavení učebny výpočetní techniky a
rekonstrukce LAN/vnitřní datové sítě a rekonstrukce
odborné učebny dílen včetně vybavení“. Ve škole tak
mohly být spuštěny na začátku srpna první stavební
práce. Učebny počítačů a dílen se zcela modernizují a
kromě toho projde škola kompletní rekonstrukcí datové
sítě. Úpravy budou probíhat až do konce roku 2019. Obě
nové učebny by se veřejnosti mohly představit na Dni
otevřených dveří v listopadu.
Škola bude i tento školní rok pokračovat v projektu
Brána dýšinské školy otevřená (Šablony II), který slouží
hlavně rozvoji netradičních metod výuky na škole, jako
je výuka dvou učitelů současně, komunitně osvětová
setkávání s veřejností, exkurze, výuka v cizím jazyce a
podobně. V minulém školním roce získala škola i finance
od kraje na projekty, které budou realizovány do konce
kalendářního roku. Jedná se o projekty s názvem Podpora
preventivních aktivit a výchovy k toleranci a Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019.
V ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina dochází s novým školním
rokem také k několika personálním změnám. Na pozici
vedoucí školní jídelny nastoupila paní Emílie Sýkorová.
Třídní učitelkou 4. třídy se stala Mgr. Radka Peteříková.
Za Mgr. Gabrielu Budínskou, která ze školy odešla,
nastoupila jako třídní učitelka 8. třídy Mgr. Iveta Staňková.
Paní Štěpánka Mičanová a paní Martina Bílá pracují nově
na pozicích asistentek pedagoga, M. Bílá také jako
vychovatelka školní družiny. Paní Jana Kostlivá působí
(pouze do listopadu) jako učitelka mateřské školy, jedná
se o zástup za mateřskou dovolenou. Paní Petra Vovsová
nastoupila jako nová uklízečka v mateřské škole.
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Renata Šilhánková aktuálně

pracuje také jako výchovná poradkyně.
Do základní školy přišlo 21 nových prvňáčků, které
bude učit Mgr. Lenka Dolanová. Jedná se o 14 dětí
z Dýšiny, 4 děti z Kyšic, jeden žák je z Plzně, jeden z Chrástu
a jeden ze Smědčic.
Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním dětem,
pedagogům a dalším zaměstnancům ZŠ a MŠ gen.
Pattona Dýšina přejeme krásný a úspěšný nový školní
rok 2019/2020.
Renata Šilhánková
Iva Kokešová
PC učebna v polovině srpna
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JINDŘIŠKA ŽALOUDKOVÁ SE PO 37 LETECH ROZLOUČILA SE ŠKOLOU
Nový školní rok je tady. Do dýšinské školy přišli někteří noví
žáci, noví pedagogové, jiní zase školu opustili. A velké
loučení zažila i učitelka, která do zdejší školy nastoupila
ihned po absolvování pedagogické fakulty v roce 1982.
„Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží...“ - tato
slova známého hitu provázela v červnu naši dlouholetou
kolegyni paní Jindřišku Žaloudkovou, která školním rokem
2018/2019 završila svoje celoživotní působení v dýšinské
škole a odešla do zasloužené penze. Počet dětí, které vzorně
připravila na další život a studium, se nedá za celou její
pedagogickou dráhu ani spočítat.
V roce 1988 se stala zástupkyní ředitele školy a my rády
vzpomínáme na léta strávená pod jejím vedením. Přejeme
jí do důchodových let pevné zdraví, pohodu, klid a mnoho
radosti z vnoučat.
Milá Jindřiško, brána dýšinské školy je Ti stále otevřená!
kolegyně a kamarádky

BAREVNÝ SVĚT OČIMA DĚTÍ V MODRÉM SALONKU
Děti mají schopnost vidět to, co my dospělí nevidíme. Vnímají svět neskutečně barevně. Pod vedením svých učitelů
výtvarné výchovy odvážně zachycují svůj svět a nabízejí nám, abychom přišli a vstoupili do něj… V Modrém salonku
je již od poloviny června instalována výstava dýšinských školních dětí. Kdo ji neviděl, má ještě celé září možnost
přijít. Otevírací dny zveřejníme na plakátcích.
Bylo nám potěšením výtvarná díla dětí instalovat. Návštěvníkům, rodičům a prarodičům jsme dali šanci hlasovat
pro dílo, které je nejvíce oslovilo. Anketní lístky najdete v předsálí výstavy. Výsledky budou zveřejněny v říjnovém
čísle zpravodaje. „Výstava je přehlídkou nejzajímavějších obrázků za celý školní rok. Z každé třídy byly vybrány
nejlepší práce. Výstavu nespojuje konkrétní téma, společným motivem je chuť dětí pracovat s barvami a rozvíjet
vlastní fantazii,“ řekly k výstavě učitelky školy Mgr. Gabriela Budínská a Mgr. Kateřina Palečková. Jednotlivá díla byla
realizována těmito technikami: foukaná barva, frotáž rudkou, koláž, suchý pastel, šrafování, tažená barva, tisk, vitráž,
zentangle a další. „Věříme, že práce dětí vás potěšily, pobavily a aspoň na chvilku vytrhly ze všedních starostí.
Děkujeme všem vyučujícím výtvarné výchovy za celoroční práci s dětmi a manželům Nesvadbovým za instalování
výstavy,“ dodaly za školu Mgr. Budínská a Mgr. Palečková.
Galerie Modrý salonek

3

Obecní zpravodaj / září 2019

GUTTA ZAPLNILA DÝŠINSKÝ KOSTEL
Něco končí a něco nového začíná. Známá pravda dostala svou podobu na letním koncertě Gutty v kostele sv.Šimona
a Judy v Dýšině. Končila škola, začínaly prázdniny. A hlavně jedna etapa skončila deváťákům. Místo nich jsme přivítali
nové zpěváky. Na posledním koncertě Gutty v minulém školním roce zazněly nové písně z muzikálu Zahrada divů
v podání deváťáků. Všimněte si, že není užit ženský rod, neboť Matyáš to v holčičí přesilovce vydržel celých 9 let! Jako
ochutnávka nového jičínského programu zaznělo několik písní od Milana Benedikta Karpíška a na závěr pár starých
osvědčených hitů. Derniéru zažila Danča na flétnu a naopak premiéru Adam K., který převzal štafetu. U nástrojů se
vystřídali ještě Adam Ž., Lucka, Kačka a Terezka.
I když se celým koncertem nesla nostalgie z loučení, zpěváci ze sebe vydali to nejlepší, co se za celý rok naučili.
A jak zpívali deváťáci na závěr - jejich "Příběh nekončí". Budeme na ně dlouho vzpomínat. Byli zpěvaví, tvořiví, spolehliví,
chodili včas na zkoušky, zůstávali v hudebně i přesčas a pořád chtěli zpívat. Věříme, že si cestu za námi najdou i nadále,
stejně jako Kuba, Anežka a Terezka, a že je muzika bude provázet i na dalších cestách.
Gutta hned začátkem září míří do Jičína na pohádkový festival, proto jsme sešli ještě před koncem školního roku
se třeťáky na jednodenním soustředění v Modrém salonku, abychom dopilovali náš nový program „Pověsti plzeňského
náměstí“. Celé dopoledne holky a kluci i přes velké vedro pilně zpívali, tančili a přednášeli. Doladili jsme poslední
detaily, jako například z které strany nastoupí mnich, kudy odejdou strašidla, kdy si sednout a kdy zase stoupnout.
Celé představení jsme si pro jistotu natočili, abychom v září na nic nezapomněli.
Jak řekl v úvodu našeho letního koncertu pan farář, máme velice početný fanklub a my si toho vážíme a těšíme
se na setkání na koncertech v novém školním roce.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

BAZAR UPROSTŘED LÉTA ANEB HURÁ NA ČERVOTOČE!
Již sedmý ročník farního bazaru proběhl v Dýšině 28. července. Fotografie najdete na straně 10. Letos byl obohacen
i o novinku v podobě Barevného běhu Dýšinou, který připravili manželé Dolejšovi a jejich přátelé. Fara i farní zahrada
byly opět doslova přecpané nejrůznějším použitým zbožím – oblečením, knihami, nádobím, hračkami a spoustou
dalších věcí. Počasí nám přálo, přišlo hodně lidí, kteří nejen nakupovali, ale měli i možnost vyrobit si přírodní
kosmetiku, poslechnout si úžasnou kapelu Domácí násilí, občerstvit se ve farní kavárně nebo se osvěžit pivním
speciálem Oranžový expres. Velký ohlas vzbudila módní přehlídka některých vybraných modelů. Celý výtěžek
použijeme na opravu hlavního oltáře v našem kostele. Oltář velmi chutná červotočům a je tedy třeba tohoto broučka
co nejrychleji vyhnat. A tak doufáme, že ani červotoč barvám neuteče, což bylo motto letošního bazaru. Všem, kteří
přispěli věcmi do bazaru, ale i těm, kteří přišli nakoupit, velice děkujeme a už se moc těšíme na další, již osmý ročník.
Alena Havelková
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POD MATEŘSKOU ŠKOLOU VZNIKLA NAUČNÁ STRÁŇKA
Ve Školní ulici je pod oplocením zahrady mateřské školy svažitá loučka obrácená k jihu - zbytek lučního porostu
s kvetoucími rostlinami i mnoha druhy trav. Spolu s Jaroslavou Nesvadbovou jsme místo prozkoumaly a vytvořily
naučné tabulky s názvy lučních roslin, které už ne každý dnes zná. Listy zalaminovala a vyvěsila nad loučku na oplocení
zahrady učitelka mateřské školy Simona Trkovská. Tabulky jsou čitelné jak z ulice, tak ze zahrady.
Loučku budeme postupně dosévat a dosazovat rostlinami z okolí za účelem zkoumáni možností zvýšení druhové
pestrosti tady i na jiných místech. Víme, že prostým rozházením semen kopretin do zanedbané louky nikdy jen tak
rozkvetlý palouk nevznikne. Kosit loučku a starat se o ni bude školní družina. Těší nás, že už teď se děti i dospělí
zajímají o přírodu, všímají si, kde jinde ještě zajímavé luční rostlinky rostou a kde už kvůli častému strojnímu kosení
vymizely.
Můžete se k nám přidat, např. pozorováním, mapováním a fotografováním výskytu méně obvyklých lučních rostlin
na katastru Dýšiny nebo sběrem semen vhodných druhů. Informace získáte mimo jiné na facebooku - skupina Dýšina.
																														
Pavla Velleková
Vičenec ligrus – jedna ze zajímavých
lučních rostlin na loučce.

POSTCROSSING FUNGUJE TAKÉ V DÝŠINSKÉ ŠKOLE
Základní škola v Dýšině se zapojila do mezinárodního
projektu POSTCROSSING, který umožňuje vyměňovat si
pohlednice a tím propojuje celý svět prostřednictvím
skutečné pošty. Do projektu je k dnešnímu dni zapojeno
přes 760 000 dětí a dospělých z 215 zemí světa.
Žáci naší školy měli možnost ve školní družině napsat
pohlednici do zahraničí a poté obdrželi jiný pohled ze světa,
včetně informací o odesílateli. Pohlednici k odeslání si mohli
přinést svoji nebo měli výběr z mnoha různých pohledů,
které nabízíme v družině. Adresy do zahraničí určuje ze svých
uživatelů náhodně systém Postcrossing a pohlednice pro
děti přicházejí na adresu školy, tedy v projektu nefigurují
jejich vlastní adresy. Projekt umožňuje zábavnou formou
dozvědět se mnoho nového a zajímavého o vzdálených
zemích, procvičit si angličtinu a dopisovat si se zahraničím
v mezích a pravidlech bezpečné komunikace. Budeme
pokračovat i v dalším školním roce.
Pavla Velleková
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DÝŠINSKÉ SENIORKY JSOU STÁLE VELMI AKTIVNÍ
Čistě ženskou záležitostí je Základní
organizace Seniorů ČR v Dýšině. 35
seniorek se pravidelně schází
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na svých setkáních si často poslechnou
vystoupení dětí z mateřské školy nebo
malých muzikantů ze ZUŠ Chrást. Zvou
si mezi sebe zajímavé hosty, slaví
společně vánoce i jiné svátky,
ochutnávají dobroty, které připravily
a hlavně si povídají.
Pravidelně vyjíždějí na výlety
do blízkého i vzdáleného okolí. Letos
byly naše seniorky v Klatovech, kde
viděly muzeum a Pavilon skla. Byly
také v muzeu ve Spáleném Poříčí a
prohlédly si Pouskův Mlýn v Mešně.
Uspořádaly výlet do Domu historie
Přešticka v Přešticích a shlédly velké
množství výstav v Západočeském
muzeu, v mázhauzu plzeňské radnice,
v Knihovně města Plzně, Národopisném
muzeu Plzeňska, v Muzeu rodiny
Škodů v Plzni nebo v rokycanském
muzeu. Jak nám potvrdila předsedkyně
organizace paní Jana Stružková,
na výlety využívají nejen objednané
autobusy, ale jezdí vlakem i MHD.
Dýšinské seniorky nevynechaly ani
taneční odpoledne s Václavem
Žákovcem v Kyšicích a byly také

v Novém divadle na operetě Veselá vdova. A to zdaleka nejsou všechny
aktivity, kterým se věnují. Za zmínku jistě stojí i to, že pomáhají v Modrém
salónku během výstav.
Seniorky také pravidelně chodí za dětmi do mateřské školy číst nebo
vypravovat pohádky. Jednou za měsíc se sem vypraví dvě nebo tři pohádkové
babičky, aby dětem přečetly pohádku před odpoledním odpočinkem. Nejprve
vždy trochu vyprávějí děti – jak se mají, co ve školce vyráběly, s čím si hrály
nebo kde byly na procházce. Potom se zachumlají, zavřou oči a poslouchají.
Tradice Pohádkových babiček bude určitě pokračovat i v tomto školním roce.
Iva Kokešová

SOUTĚŽ DĚTÍ MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019
Soutěž Mladý zahrádkář 2019 se uskutečnila v ZŠ gen. Pattona Dýšina. Celkem se zúčastnilo
48 dětí z Dýšiny a Chrástu. V kategorii A soutěžili mladší žáci a žákyně ze 4. až 6. třídy.
V kategorii B starší žáci a žákyně ze 7. až 9. třídy. Soutěž byla rozdělena na teoretickou část,
v které žáci odpovídali na otázky z oblasti botaniky, ovocnářství, květinářství, zelinářství,
půdy a výživy rostlin, ekologie, zdraví a bezpečnosti při práci. V poznávací části pak měli
soutěžící za úkol rozeznat dvacet druhů rostlin. Soutěž organizovala ZO Dýšina. Její členové
celou soutěž zajistili. Vyhodnocení se zúčastnili také učitelé obou škol. Za Územní sdružení
Českého zahrádkářského svazu Plzeň byl přítomen člen předsednictva Václav Rajšl, a to
jako hlavní porotce. Ceny všem účastníkům věnovala ZO ČZS Dýšina a Region ČZS Plzeň.
32.ročník národního kola soutěže Mladý zahrádkář proběhl v Praze ve dnech 14. - 16.
června. Zúčastnily se vítězky školního kola Jana Šašková a Daniela Švecová. Test tvořilo
tradičně 40 otázek a v poznávačce bylo připravenou také 40 rostlin a jejich semen. Celostáního
kola se zúčastnilo 37 mladších žáků, 38 starších žáků a 9 středoškoláků. Soutěž byla velmi
náročná a naše děvčata skončila přibližně uprostřed startovního pole.
V příštím roce opět ZO ČZS Dýšina soutěž Mladý zahrádkář uspořádá. Máme radost, že
se zájem dětí o tuto soutěž a tudíž o přírodní vědy, botaniku a ochranu přírody zvyšuje.
Jiří Krejzar, předseda ZO ČZS Dýšina
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Ukázka ze
soutěžního testu
národního kola:
Mezi luční trávy
patří:
a.psárka
b.chrastavec
c.řebříček
d.kopretina
Mezi těžké půdy
patří půda:
a.písčitá
b.hlinitojílovitá
c.hlinitopísčitá
d.hlinitá
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OBNOVÍME RYBNÍČEK NA KRÁSNÉ?
Snad každý už někdy slyšel o rybníčku
Na Krásné. Býval nad Dýšinou,
pod místem zvaným U Křížku. Ti, co
byli v 60. letech dětmi, na to místo
vzpomínají jako na kousek přírodního
ráje, dětských her, chytání žab a čolků,
bruslení, místo dobrodružných výprav
s kamarády i vycházek s babičkami.
Podle starých map vznikl patrně
někdy po r. 1950 a byl zavezen kolem
r. 1970. Jeho hloubka činila 1–1,5 m,
průměr cca 20 m. Je možné, že jeho
hladina kolísala podle počasí a
množství srážek, fungoval spíše jako
tůň, která občas vyschla. Byl napájen
slabým pramenem vyvěrajícím
pod křížkem, kde byla a stále je
studánka, kam se stéká podpovrchová
i povrchová voda z navazujících výše
ležících silničních příkopů. Propustkem
pod silnicí slabě teče příkopem dál
k dalšímu podmáčenému místu, kde
se dnes opakovaně propadá silnice;
dříve byly tyto vody svedeny
do rybníčku.
V současnosti je tu pravidelně
sekaná louka, donedávna přístupná
pouze od křížku po frekventované
Plzeňské ulici. Letos byla díky
dobrovolníkům v akci Ukliďme Česko
(viz Zpravodaj květen 2019) vyčištěna
a obnovena stará zarostlá obecní cesta
(ppč. 1524/4), která vede obecním
lesíkem od posledního rodinného
domu v obci až na louku u křížku.
Z opačné strany od Křemší, je přístup
prozatím znemožněn rozoráním polní
pěšiny, která sem dříve vedla.
Už několik roků jsou suchá a velmi
horká léta, leckde vysychají potoky a

studny. Nebo naopak přichází
nebezpečné přívalové deště. Pole
na západní straně katastru Dýšiny jsou
odvodněna melioracemi, tedy
podzemními plastovými potrubími
vzdálenými 1 m od sebe, svedenými
do hlavních odpadů s betonovými
šachtami viditelnými v terénu. Velké
plochy polí narušené erozí bez cest,
mezí a remízků jasně ukazují, že tu
krajina není v pořádku.
Prvním krokem by mělo být
obnovení rybníčku, resp. nepravidelně
zaplavované tůně přírodního
charakteru. Mohlo by být cílem
vycházek z centra obce a současně i
jakási environmentální učebna obnovy
krajiny. Vznikla by přírodní partie
s velkou druhovou rozmanitostí rostlin
a živočichů a atraktivní přírodní

odpočinkové místo s nádhernou
vyhlídkou do kraje.
Byla vypracována a obci předaná
studie, která prokazuje realizovatelnost
její obnovy i přes hustotu podzemních
i nadzemních sítí, které na tomto
obecním pozemku mezitím byly
umístěny. Studie je dostupná
na stránkách Obce Dýšina v knihovně
Okrašlovacího spolku.
Pavla Velleková, Okrašlovací spolek
pro Dýšinu a Novou Huť

Unikátní fotografii rybníčku Na Krásné (kolem r. 1958) poskytl M. Matas.

Část situace ze
studie
obnovení
rybníčku (tůní)
Na Krásné
(P.Velleková
2019).
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TJ SPORT PRO VŠECHNY DÝŠINA ROZJÍŽDÍ NOVOU SEZÓNU
TJ SPV Dýšina i v novém školním roce nabízí
sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie.
Na společné cvičení Rodičů a dětí můžete
docházet každý čtvrtek do tělocvičny ZŠ a MŠ
gen. Pattona Dýšina v době od 17 do 18 hodin.
Vede Václava Zelenková.
Cvičení Předškolních dětí je pro 5-6leté
kluky a holčičky. Probíhá rovněž v tělocvičně
každý čtvrtek v době od 16 do 17 hodin
pod vedením Jarmily Jedličkové a Ivy Kokešové
nebo Daniely Vávrové a Václavy Zelenkové.
Využíváme veškeré nářadí, hrajeme si, ale
připravujeme se i na tělocvik, který čeká děti
v první třídě.
Cvičení zaměřené na všestranný rozvoj,
určené žákům 1. a 2. tříd základní školy vede
Václava Zelenková v tělocvičně ZŠ každé úterý
v době od 16:30 do 17:30 hodin.
Sportovní hry jsou pro žáky 3. a 4. tříd
základní školy. Cvičíme v tělocvičně každé
úterý v době od 15:30 do 16:30. Vedoucím
tohoto oddílu je Václav Kabrna.
Míčové hry jsou určeny žákům od 5. třídy
základní školy. Cvičení probíhá v tělocvičně
každou středu v době od 17 do 18 hodin
pod vedením cvičitelky Lenky Rousové
Bórikové.
Florbal nejmladšího žactva je vhodný pro
děti 5-6leté a pro žáky 1. – 5. třídy základní
školy. Tréninky probíhají v tělocvičně Chrást
každou středu v době od 15 do 16 hodin. Oddíl
vede Markéta Beranová.

Cvičení na gymballech probíhá v tělocvičně Základní školy gen.
Pattona v Dýšině každé úterý od 18 hodin. Cvičení trvá 60 minut,
přidat se můžete kdykoli. Cíl cvičení je stejný jako v případě zdravotního
cvičení, na rozdíl od něj však obsahuje aerobní část (asi 10 minut)
a buduje kondici intenzivněji. Při cvičení využíváme skvělých možností
velkého míče. Cvičení rozvíjí vnímání rovnováhy, zlepšuje stabilitu.
Už samotný kontakt s míčem nás nutí k tomu, abychom správně
používali hluboké svaly podél páteře. Tím máme navíc další
mechanismus, který tyto svaly intenzivně posiluje. Záda procvičuje
už dokonce pouhé sezení na míči. Míč má nosnost 300 kg. Cvičení
je určené pro muže i ženy. Z hlediska věku není žádné omezení.
Cvičení však není vhodné pro ty, kteří mají potíže s rovnováhou.
S sebou potřebujete elán do cvičení, pohodlné oblečení a pevnou
obuv. Míče i podložky máme k dispozici na místě.
Máte rádi volejbal? Chcete si ho zahrát v bezva partě nejen v létě?
Přijďte mezi nás! Věk nerozhoduje. Hrajeme pro vlastní potěšení,
pro zábavu, pro zlepšení svojí kondice, ale pořádáme i jarní a
podzimní turnaj. Scházíme se pravidelně každou středu v době
od 19 do 21 hodin v tělocvičně základní školy.
Páteční večer věnuje TJ SPV Dýšina badmintonu, který vede Karel
Šebesta a hraje se vždy od 18:30.
Václava Zelenková
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s. hledá
dobrovolníka, cvičitelku nebo cvičitele, který se zajímá o zdravotní
tělesnou výchovu nebo jógu a byl by ochotný vést celou skupinu
na pravidelných cvičeních. Tělovýchovná jednota zajistí proškolení.
Možno nás kontaktovat na telefonu 728 185 235 nebo e-mailové
adrese tjspvdysina@centrum.cz.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
●●Úprava komunikací, parkovacích míst a chodníku kolem školní jídelny je hotova. Z ulice Na Výsluní byla
odstraněna dopravní značka Zákaz vjezdu a před jídelnu je nyní možné bezpečně zajet a zaparkovat. Vjezd
přímo do prostoru před školní budovu zůstává nadále zakázán.
●●Stále se pracuje na sídlišti K Chlumu. Jako součást úprav komunikace, chodníků a parkoviště se zde také
zrekonstruoval vodovodní řad. Nyní se čeká na laboratorní vzorky vody a poté bude rekonstrukce vodovodu
dokončena. Následně bude realizována konečná úprava komunikace.
●●Bylo zadáno vypracování studie řešení kanalizace v okolí retenční nádrže v lokalitě V Jamách.
●●Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání schválilo Plán investic na období 2019-2022. V něm je
obsažena rekonstrukce tělocvičny a stavba nové sportovní haly u ZŠ. Zastupitelstvo obce už má k dispozici
první architektonické návrhy. Obě stavby by se měly realizovat v roce 2020, resp. 2021. Rekonstrukci čeká i
střecha školní budovy a v neposlední řadě se upraví i park před školou. Z dalších investičních akcí je třeba
jmenovat opravu povrchu návsi a také rekonstrukci cesty podél železniční tratě od sběrného dvora až
na hranice katastru. Na tyto rekonstrukce bylo již zadáno výběrové řízení. V letech 2021 – 2022 by se postupně
měly realizovat další stavby – nová budova hasičské zbrojnice, rekonstrukce obecního úřadu, Domu služeb
nebo kiosku na koupališti.
Iva Kokešová

ZAČÍNÁ MOŠTOVÁNÍ
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Dýšina zahajuje pravidelné moštování v moštárně pod základní
školou. 16. září 2019 se bude moštovat poprvé. Během měsíce září pak ještě 23. a 30. 9. Moštuje se v čase od 16
do 18 hodin. Mošt se stáčí do vlastních nádob. Ovoce je nutné dovézt omyté, nesmí být nahnilé. Odpad si musí
každý odvézt.
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TENISOVÝ KLUB DÝŠINA POŘÁDAL LETNÍ TÁBOR
Tenisový klub Dýšina uspořádal na svých kurtech v Nové
Huti od 8. do 12. července 2019 III. ročník letního tábora,
kterého se zúčastnilo 16 dětí z Dýšiny a z Chrástu. První
ročník inicioval K. Šustr, ten letošní vedli M. Nový, trenér II.
třídy, K. Šustr, J. Marcelová a N. Plicková. Děti trávily na
kurtech celý den, včetně oběda. Rodiče je ráno přivezli a
až v podvečer vyzvedávali. Někteří rodiče i prarodiče s chutí
občas děti na kurtech sledovali. Je chvályhodné, jak si TK
Dýšina rozšiřuje svoji základnu. Kdo něco podobného zkusil,
ví, kolik času a úsilí je třeba k této záslužné činnosti.
TK Dýšina si dobře vede i v celostátní soutěži smíšených
družstev pořádané Českým tenisovým svazem. V roce 2019
byla do soutěže přihlášena družstva ve čtyřech věkových
kategoriích. Kategorii Baby tenis (věk 7-9 let) vede M. Potecká.
Družstvo získalo 7 bodů a 4. místo z šesti družstev. Tito malí
tenisté byli nejlepším mimoplzeňským družstvem. I když
u nich není rozhodující umístění, ale účast v soutěži. Děti
si potřebují zvyknout na soutěž, zvýšit výkonnost a podpořit
chuť do sportu. V kategorii Mladší žáci (věk 10-12 let) je
vedoucím družstva Iva Kuzmová. Získali 8 bodů, první místo
a následný postup do vyšší výkonnostní úrovně. Dorost
(věk 15-18 let) - vedoucí družstva T. Plicka, 11 bodů a 2.
místo z osmi týmů. V kategorii Dospělí (vedoucí V. Vaidiš)
bylo vybojováno 13 bodů a 2. místo v Krajském přeboru.
V kategoriích Dorost a Dospělí byl postup do divizní soutěže,
nad kterou už je jen liga, velmi blízko. V následných letech
snad spadnutí do nižší výkonnostní kategorie nehrozí.
Letní tenisové turnaje sice TK Dýšina nepořádá, ale všichni
členové klubu tvrdě proti sobě bojují v tenisovém žebříčku
dle jednotlivých věkových kategorií. A hlavně, hrají tenis
rádi a k tomu vedou i místní děti.

BAZAR NA KONCI LÉTA

foto: Michal Dolejš
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Tenisové dvorce jsou ve vzorném pořádku a klubu se
dobře daří. Tím navazuje na bývalou vysokou úroveň
tenisu v Nové Huti. Přejme mu hodně zdaru do příštích
let.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
●●Zastupitelstvo obce Dýšina se sejde v těchto termínech: 9. září, 21. října a
16. prosince.
●●Amatérského nohejbalového turnaje trojic O pohár starosty na koupališti
v Nové Huti se zúčastnilo 9 trojic. Vyhráli Budulínkové, druhý byl tým Líná
holota a 3. místo obsadila trojice Já nevím.
●●Historicky první turnaj ve stolním tenisu proběhl 16. srpna na koupališti.
Mezi 15 hráči byl nejlepší Pavel Žaloudek. Další turnaj se pro velký
úspěch uskuteční 21. září od 11 hodin. Přihlašujte se předem!
●●ZO ČSZ Dýšina pořádá 5. října autobusový zájezd na tradiční Cibulový
jarmark do Hořovic.
Odpadky posbírané na inline hřišti v
Nové Huti 14. srpna 2019.

BLAHOPŘEJEME

Sbor pro občanské záležitosti při
OÚ Dýšina blahopřeje občanům,
kteří v září slaví svá životní jubilea.
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho
štěstí, spokojenosti a osobní
pohody.
Josef Mašek
Olga Kazmířová
Danuška Hrdlovičová
Miroslav Frundl
Jaroslav Košař
Emilie Kováříková
Jarmila Kacerovská
Pavel Čtrnáct
Marie Roubová
Jana Jindrová
Jaroslav Štrunc
Josef Novák
Jana Samuelová
Jiřina Ševčíková
Gabriela Soroková
Hana Tlustá, SPOZ
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