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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všichni v současnosti zažíváme velká omezení, která jsou způsobená rozšířením koronaviru, který
vyvolá onemocnění COVID -19. Jsme ve výjimečné situaci, která má poměrně velký vývoj a nelze
odhadnout, jak bude situace vypadat, až budete tento úvodník číst. Píši ho v neděli 22. března 2020.
Nebudu hodnotit, zda přijatá opatření jsou dostatečná nebo nedostatečná, zda byla přijímána brzo
nebo pozdě, protože na to má vláda týmy špičkových odborníků, ale je zřejmé, že cesta tvrdých opatření je
nezbytná a postupně k ní sáhly všechny země, které se se zákeřným virem potýkají. Důležité je, abychom
všichni přijatá opatření důsledně dodržovali. Všem se nám během několika dní zásadně změnily
každodenní návyky a pro některé z nás je to obzvlášť složité. Ale musíme to vydržet, abychom se
s koronavirem, co nejdříve vypořádali. V minulých dnech se ukázalo, že je absolutní nedostatek ochranných
pomůcek, což napříč celou republikou aktivovalo obrovské množství dobrovolníků resp. dobrovolnic, které
okamžitě začaly šít textilní roušky nejen pro své blízké, ale i pro další. Naše obec nebyla výjimkou! Našly se
některé dobrovolnice, které šily nejen pro sebe a své blízké, ale i pro další obyvatele obce a udělaly jich
každá několik desítek, které se nám povedlo postupně roznést všem, kdo neměl jinou možnost je získat.
Další desítky roušek ušily jiné domácí švadlenky, které je rozdaly ve svém nejbližším okolí. Vám všem patří
obrovské poděkování a uznání, že jste takto pomohly ostatním. Nebudu děkovat jmenovitě, protože je vás
opravdu hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Z celého srdce vám moc děkuji. Stejně tak děkuji dalším
obyvatelům, kteří pomohli např. s roznosem nebo darovaným materiálem. Největší radost mi udělalo to, že
jsou mezi námi obyvatelé, kteří jsou ochotni pomoc ostatním a sami svoji pomoc aktivně nabízejí.
Zatím nevíme, jak dlouho budou omezení trvat, ale jsem přesvědčený, i vzhledem k velkému množství
solidarity, že vše zvládneme a snad se brzy vše vrátí k běžnému režimu. Čím odpovědněji se budeme
chovat, tím dříve bude konec všech těchto opatření. Dodržujme je a brzy bude lépe. Snažíme se důležité
informace co nejdříve předávat vám všem, ať již prostřednictvím internetových stránek obce, místního
rozhlasu, letáků nebo nově zřízeného obecního facebookového profilu.
Snažte se celou tuto dobu zvládnout, co nejlépe a užijte si čas se svými blízkými. Moc bych si pro nás
všechny přál, aby toto nelehké období brzy skončilo. Přeji vám pevné zdraví a hodně sil.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Rekonstrukce průtahu obcí
Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje pokračuje v Dýšině s opravou
průtahu II/18. V rámci stavby realizuje
obec také úpravu nevyhovujících
vjezdů podél této komunikace.
Probíhá rovněž výměna některých
vodovodních armatur na vodovodním
řadu.
Oprava povrchu silnice by měla
být hotova do konce měsíce dubna,
rekonstrukce vjezdů bude trvat ještě
o něco
déle.
Stavbu
provádí
společnost ROBSTAV stavby, k.s.
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Valná hromada Okrašlovacího spolku děkovala
V dané situaci letošního března, kdy vzniká tento příspěvek, asi nikoho moc nezajímá, jak se jeden spolek
sešel… Ale snad by mohlo veřejnost zajímat to, že jsme i letos na valné hromadě udělovali Poděkování za
výjimečný počin, nebo dlouhodobou práci ve veřejném prostoru pro druhé.
Za celoživotní snahu o předávání zkušeností a udržování paměti Dýšiny byla oceněna paní Vlasta
Hoštičková. Skromná, nenápadná starší paní, která je ochotná vždy se zajímavě rozpovídat o historii Dýšiny,
svém celoživotním koníčku. Možná i mladší znají texty paní Hoštičkové, vydané v roce 2007 zdejším
obecním úřadem. Vyprávění o jednotlivých statcích a chalupách, o drobných živnostech, o osobních
(rodinných) kronikách, o stromech, křížku na Krásné i o lidovém názvosloví. Můžete i znát její příběh
z osvobozování Dýšiny v roce 1945, natočený pro Českou televizi historikem Karlem Čáslavským.
Paní Hoštičková opětně překvapila a potěšila vloni, když se sama přihlásila před Ukliďme Česko, že
chce uklidit jedno zanedbané zákoutí v ulici, kde žije. Doufám, že se na mne nebude zlobit, když zmíním
s velkým obdivem, že se svým věkem blíží k magické devadesátce. Neuvěřitelná energie spojená se
skromností!
Druhé Poděkování si odnesla paní Marie Kašparová, jedna ze zakládajících členů našeho spolku, která
již dvacet let pečlivě vede nezbytné účetnictví spolku. Patří jí za to velký dík. A víra, že bude pokračovat.
Věříme, že i v příštím roce bude koho pochválit a ocenit.
Výbor Okrašlovacího spolku

paní Vlasta Hoštičková / foto: Jana Bílá
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Děti se učí jinak, děti se učí doma
Krajní situace nás učí dělat něco jinak. V tom smyslu jsou i dobrou příležitostí vyzkoušet něco nového,
odstranit zlozvyky a zajetou rutinu. Uzavřením základní školy od 11.3. nařízením ministerstva zdravotnictví
jsme byli před tuto situaci postaveni i my. Od pondělí 16.3. jsme zahájili výuku domácí, online, distanční.
Učitelé žákům zadávají práci na doma. Pro první stupeň posíláme úkoly rodičům na email, žáci
druhého stupně dostávají úkol v prostředí aplikace pro školy. Rodiče do ní přístup měli už od září, aby mohli
sledovat změny v rozvrhu a prospěch svého dítěte online. Zřídili jsme už jen účty žákům, aby mohli přes
aplikaci odevzdávat úkoly.
Protože nevíme, jak dlouho bude škola zavřená, snažíme se s žáky neztratit kontakt a vést je k tomu,
aby si pokud možno udrželi školní návyky a režim. Klade to velký důraz na jejich odpovědnost, protože tu
není cesta do školy a zvonění, které je upozorňuje, že je nyní třeba se učit. Klade to nároky na jejich rodiče,
byť se je snažíme minimalizovat, protože osobní kontakt s učitelem se dálkovou komunikací nenahradí.
Klade to větší nároky na práci učitele, protože komunikace s jednotlivými žáky a kolegy je časově náročnější
než ve škole. Věřím však, že to zvládneme. A i kdybychom měli pocit, že tu průmyslovou revoluci by žáci
z hodin dějepisu uměli lépe, učí se děti i něčemu jinému. Zodpovědnému přístupu, samostatnosti, cílené
komunikaci, využívání moderních technologií. V době, kdy se klade důraz na rozvoj kompetencí, aby pak
žáci obstáli na trhu práce, je to věc minimálně stejně důležitá.
Mateřská škola po domluvě se zřizovatelem nadále funguje, v této chvíli naplníme jednu třídu dětí.
Školní jídelna je též v provozu, vaříme i pro občany z Dýšiny. Nabízíme potřebným možnost přihlásit se
k odebírání oběda po dobu epidemie. Cena oběda je 65 Kč. Bližší informace vám poskytne vedoucí školní
jídelny paní Sýkorová na tel. 377 945 249.
Modrý salonek a tělocvična je pro veřejnost uzavřena po dobu mimořádných opatření. Aktuální
informace se dozvíte na www.zsdysina.cz.
David Klimeš, ředitel školy
Ve 4. třídě paní učitelky Radky Peteříkové mohly děti popsat ve svém (Tý)deníčku, jak se jim práce
doma líbí a jak se jim daří plnit všechny úkoly. S laskavým svolením rodičů zveřejňujeme na této a
následující straně některé dětské postřehy.

Adélka
Prokopová
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Kuba Šnajdr

Klárka
Kokešová

Vítek Šedivý

Bára
Burdová
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Nový přírůstek v e-knihovně - Krajinou při Klabavě
V elektronické knihovně Okrašlovacího spolku se letos v březnu objevil nový titul – rukopis práce místního
rodáka, přírodovědce RNDr. Jaromíra Sofrona: Krajinou při Klabavě od pramene k ústí. Příroda – historie –
památky – průmysl – osobnosti. Jedná se o velice podrobný a hutný popis krajiny kolem řeky Klabavy se
všemi jejími přírodovědeckými charakteristikami. Dále pokračuje stejně detailní popis jednotlivých obcí,
ležících na řece: Padrť, Strašice, Dobřív, Hrádek, Kamenný Újezd, Rokycany, Klabava, Ejpovice, Horomyslice,
Nová Huť a Chrást. Nechybí ani líčení Brd, bývalého vojenského výcvikového prostoru Brdy (zanikl v roce
2016), historie výstavby a výroby v podniku Rudné a nerudné doly Ejpovice („Hrudkovny“). Velice obsažné
jsou kapitoly věnované osobnostem té které obce. Podrobně je líčen i protifašistický odboj především
v Chrástu.
Rukopis vznikal v letech 2012 až 2017 a byl připravován k tisku. Bohužel při práci v nakladatelství se
objevilo více technických problémů. Rozpadl se i původně širší autorský kolektiv, poztrácely se fotografie …
Takže k vydání nedošlo. Zachoval se pouze redakčně a jazykově neupravený rukopis, kterého se ujal
Okrašlovací spolek a po drobných, pouze formálních úpravách, byl vyvěšen na webu. V elektronické podobě
byl rovněž předán do dýšinské obecní knihovny, obecnímu úřadu v Chrástu a do Okresního archivu
Rokycany. Zda zde bude k dispozici i tištěná podoba, nevíme.
V loňském roce se na knižním trhu objevila nová, moderně pojatá práce strašického regionálního
historika Tomáše Makaje na stejné téma, která byla vydaná v nakladatelství Starý most. O tom informuje
článek na následující straně.
Okrašlovací spolek po Novou Huť a Dýšinu

Řeka Klabava / foto: Hana Velleková
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Tajemství řeky Klabavy
Rád bych vás upozornil na publikaci Tomáše Makaje Tajemství řeky
Klabavy. Obrázková kniha formátu A4 vyšla v listopadu 2019, má 175
stran, stojí obvyklých 550 korun a vydavatelem je Starý most v Plzni.
Neznám obdobnou publikaci, která by se tak komplexně zabývala
řekou Klabavkou od pramene až k soutoku s Berounkou.
Jen její název Tajemství řeky Klabavy se jeví jako matoucí. Je
asi dán současnou módou za vším hledat „tajemství“ a pak se to
snad lépe prodává. Vydavatelství Starý most se už dlouho veze
na této vlně. Vydalo např. Tajemství Střely nebo Tajemství
šumavských vod (3 díly). Matoucí je i název řeky Klabava. Na horním
toku je zažitý název Padrťský nebo Černý potok, na dolním Klabavka.
Když se řekne jen Klabava, tak se neví, zda je myšlena ves nebo řeka.
Řeky by se dle mého měly jmenovat podle názvu horního toku
nejsilnější vodoteče. Pak by Berounka nepramenila v Plzni a Planá
nad Mží by nebyla nad Berounkou.
Publikace je členěna do kapitol: Řeka Klabava(obecně),
Od pramene k Padrťským rybníkům, Od Padrťských rybníků
do Strašic, Od Strašic do Rokycan, Od Rokycan k soutoku
s Berounkou. Každá část je uvedena stránkou s agresivním
brčálovým podtiskem. Kniha končí stránkami rejstříků názvů a jmen i
výběrem literatury a pramenů. Pojednávají se i potoky přitékající
do Klabavky zprava – Třítrubecký, Tisý, Holoubkovský a Voldušský,
zleva pak Ledný, Pekelský a Rakovský potok. Dále jsou tu informace
o Padrti, Hrádku, Holoubkově, Rokycanech, Klabavě, Ejpovicích,
Dýšině a Chrástu. Zde je většinou členění: historie, pověsti, významné
osobnosti, památky a zajímavosti, mlýny a hamry, průmysl, příroda.
Grafika knihy je dost fádní, kam se hrabe na naší Velkou knihu
o Dýšině. Je to dáno vydavatelstvím Starý most, které vydává
všechny publikace podle jednoho vzoru a bez ohledu na jejich obsah.
T. Makaj už vydal několik knih o Brdech i Strašicích ve vydavatelství
Baron v Hostivicích, které jsou i graficky zajímavé. Tato jeho
spolupráce se Starým mostem v Plzni mi připadá jako krok zpět.
Obrazový doprovod publikace je bohatý a skládá se
z historických pohlednic i současných fotografií, ale žádná současná
fotka není popsána jménem autora. Pokud je většího formátu a
kvalitní, tak lze usuzovat na fotografa Jaroslava Vogltanze.
Vysvětlující texty k fotografiím jsou uvnitř obrázku, snad z důvodu
úspory místa, ale pak jdou hůř číst.
Text knihy je čtivý a obsahuje množství údajů a informací. Slabý
světlý podtisk většiny stránek není na úkor čitelnosti. Protože
T. Makaj bydlí v Rokycanech, pracuje ve Strašicích a většina jeho
publikací je o Brdech, domníval jsem se, že se bude méně věnovat
spodnímu toku Klabavky. Není tomu tak, kniha je informačně
vyvážená.
Na závěr musím konstatovat, že publikaci Tajemství řeky
Klabavy, i přes drobné výhrady, možno doporučit všem zájemcům
o region a dýšinským sousedům nebo fandům Brd. Neváhejte, Velká
kniha o Dýšině je už vyprodána, dotisk je zatím v nedohlednu, i tato
kniha nevydrží moc dlouho na pultech knihkupectví a obdobná hned
tak nevyjde.
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Text a foto:
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu
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Zahraniční studenti na dýšinské škole
Týden před jarními prázdninami hostila naše škola skupinu zahraničních studentů v rámci projektu Edison.
Myšlenka zvát studenty z různých končin světa do základní školy vznikla již v minulém školním roce
a navazovala na podobnou aktivitu organizovanou obcí Dýšina. Obec nám již několik let „půjčuje“
zahraniční studenty, kteří v obci vypomáhají na přelomu srpna a září v rámci workcampu. Ti se na začátku
září v naší škole setkají se žáky, aby společně komunikovali v angličtině o naší zemi, o zemích, z kterých
studenti přicházejí apod.
V době, kdy se znalost anglického jazyka
stává nezbytnou výbavou do života, chceme dětem
umožnit jazykově se vzdělávat. K tomu chceme
přispět i organizováním zájezdů do Anglie a
navázáním spolupráce se studentskou mezinárodní
organizací AIESEC, která školám nabízí projekt
Edison.
Letos
k nám
zavítali
čtyři
studenti,
z Indonésie, Hongkongu, Ukrajiny a Turecka.
Protože to bylo v době, kdy se začal šířit
koronavirus, ověřili jsme si u krajské hygienické
stanice, AIESECu i hostujících škol, že se není třeba
obávat nákazy.
Studenti byli moc milí a aktivní, byť jsme byli
již šestá škola, na které hostovali. Navštěvovali
převážně hodiny angličtiny, jejich přítomnost si ale
vyžádaly i některé paní učitelky neangličtinářky, a
tak se objevili studenti např. i na pracovní výchově.
Připravili si pro žáky poutavé prezentace o svých
zemích. Dokázali se přitom přizpůsobit věkové
kategorii dětí. Naši žáci na ně velmi hezky
reagovali:
„Edison se nám líbil, naučili jsme studenty česká
slova, jazykolamy. Také se nám líbila prezentace.
Bylo to hezké, všechno se nám líbilo.“
„Líbilo se mi, že s námi komunikovali, líbilo se mi,
že mají zajímavé kultury. Líbilo se mi, že nám
ukazovali, jak se píší naše jména.“
Loučení bylo dojemné, děti si nechávaly
podepisovat památníky, vznikly poslední společné
fotky.
Díky projektu Edison se mohou žáci učit
konverzovat v anglickém jazyce a myslet v něm.
I během jediného týdne je tento pokrok vidět. Navíc
se děti setkají s praxí uživatelské angličtiny. Je totiž
rozdíl, jak anglicky mluví Ukrajinka či Turek.
Přirozenou formou zde naplňujeme rámcový
vzdělávací program, který určuje, co mají děti umět
a znát. A tak rozvíjíme jazykové kompetence žáků,
či naplňujeme průřezová téma výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
David Klimeš, ředitel školy
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Koupaliště v Nové Huti je tady už 55 let
Koupání, plavání, nebo skotačení ve vodě bylo a je základem spokojených prázdnin a dovolených většiny
z nás. Dýšina má to obrovské štěstí že „má“ Klabavu. Krásnou řeku s kdysi čistou brdskou vodou. A řadou
míst, kde se kdysi šlo v létě koupat. Byla to Klabava a zdejší zdravé lesy, které stály za vnikem
prvorepublikového letoviska. Bohužel zahájení provozu dolů na železnou rudu na hranici katastru Dýšiny a
Ejpovic v roce 1955 zhoršilo už tak špatnou kvalitu vody v řece (vypouštění odpadních vod ze železáren
v Hrádku, z léčebny v Janově, z Rokycan – v té době nebyly čistírny odpadních vod). Takže obec tehdy
přistoupila k vybudování koupaliště.
Nutno říci, že to byla stavba na svou dobu velkorysá. Projekt zhotovil jeden z nejvýznamnějších
plzeňských stavitelů meziválečné doby František Holcbechr, který bydlil v Nové Huti čp. 50. Postupně byly
postaveny dva bazény: v roce 1956 malý o rozloze 263 m2 a velký o výměře 1620 m2, kolaudovaný v roce
1965.
Stavbu vedl novohuťský ing. arch. V. Soukup (Nová Huť čp. 74) a prováděli ji místní občané.
Na stavbě se podíleli i brigádníci, možná trochu nalákáni i slibem, že ti, když přijdou na brigádu, budou mít
vstup zadarmo. Ale sliby se slibují… Ve školní kronice, vedené v tehdejších letech skvělým ředitelem zdejší
základní školy J. Kubíkem je uveden počet hodin, které děti trávily při veřejně prospěšných pracích.
Například ve školním roce 1963/1964 to bylo při stavbě koupaliště 245 hodin!
Koupaliště bylo po většinu let pronajímáno. Někdy celý areál, někdy odděleně kiosek a odděleně
bazény a jejich zázemí. Vystřídala se zde, s větším či menším úspěchem, řada správců. Kolem r. 2006 se
o celý areál starala asi dva roky obec.
Obec Dýšina do koupaliště, jehož je vlastníkem, průběžně investuje značné finanční prostředky. Zisk
pro obecní pokladnu, pokud vím, není žádný. Podstatná je ale spokojenost místních obyvatel a udržení
kvality koupaliště. V současném suchém období, kdy jsou srážky velice nepravidelné – buď chybí, nebo
spadnou během krátké doby – je obojí problém.
To jsou ale záležitosti, které řeší dýšinští zastupitelé a úředníci. Okrašlovací spolek a jeho příznivci
se pokusili nahlédnout do ne příliš známé historie místa, které máme asi všichni rádi, a které stojí za to,
aby se o něm mluvilo. Výsledek našeho konání je zveřejněn na webových stránkách obce:
www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna. Nemá velké ambice, ale
možná může i pomoci v úvahách, jak dál s koupalištěm.
Závěrem poděkování těm, kdož ochotně přispěli do „velkého“ článku na webu: J. Maurové,
J. Nesvadbovi, J. Nesvadbové, L. Rousovi st., J. Sýkorové a P. Vellekové.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Výřez fotografie koupaliště z jedné
z pohlednic Dýšiny.

Foto ze stavby koupaliště z 8. srpna 1961. Stojící zleva: Jaroslav Smaha, Bohumil Havlík, mlynář
František Kepka(1897–1971), František Kulhán(1924–1992), Emanuel Cízl(1908–1974), Václav
Pek, Emil Lorenz(1886–1952). Sedící: Zdeněk Neuman(vlevo), S. Hes
9
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Nové vybavení pro in-line dráhu v Nové Huti
Přesto, že nová in-line dráha v Nové Huti je v provozu jen několik měsíců, vyžádala si již některé opravy a
doplnění. Především bylo nutné vyměnit odpadkové koše, které sloužily některým návštěvníkům spíše jako
překážky a doznaly značné újmy. Dva ze tří instalovaných košů byly zcela nebo z větší části zničené a tak
technická četa obce odstranila i ten poslední, který bude ještě pro drobné opravě sloužit ke svému účelu.
Místo nich jsme instalovali pevné betonové koše, které již známe z naší obce. Dalším krokem byla
instalace kovových stojanů na kola návštěvníků dráhy. Všichni, kdo si přijedou na dráhu zasportovat, jistě
tyto stojany uvítají, napříště nebudou muset svá kola povalovat po trávníku nebo opírat o lavičky. Co nás
ještě čeká na dráze? Obec Dýšina nakoupila betonové dlaždice, které se budou instalovat tak, aby vytvořily
malý chodníček kolem každé lavičky.
Vážení sportovci a návštěvníci in-line dráhy, věřím, že i tato malá vylepšení a doplnění přispějí k vaší
spokojenosti a budou sloužit všem návštěvníkům k jejich spokojenosti.
text a foto: Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety obce

Záznam z jednání – výstavba nové zastávky v obci Dýšina z 10.3. 2020
Přítomni: Dýšina - J. Egrmajer, J. Krupičková, J. Vosátko, V. Šlajs, L. Rous, J. Nesvadbová, Plzeňský
kraj - P. Čížek, POVED - P. Purkart
• představena data týkající se zastávek a frekvence cestujících
• nabídkové řízení na celek Plzeňsko vypsáno, doba plnění zakázky od prosince 2022 na 15 let
• zastupitelstvo je ochotné revokovat dřívější usnesení – jednání o případných podmínkách změny
stanoviska:
1. vznikne-li zastávka Nová Huť, zůstane zachováno nádraží Chrást
Bude zachováno zastavování na nádraží Chrást, a to minimálně v rozsahu vyhlášeném v nabídkovém
řízení. V nabídkovém řízení je požadavek na vytápěnou čekárnu na nádraží Chrást, pokud by nebyla
k dispozici, PK vyvine maximální úsilí ke zřízení přístřešku.
2. obsluha Horomyslic
Je nutné definovat rozsah dopravní obslužnosti – obec definuje do konce března, obec musí prověřit
přípravu a zřízení zastávky bus v Horomyslicích. Dopravní obslužnost bude snaha přizpůsobit
požadavkům obce – POVED prověří do 14 dnů od obdržení požadavků obce, podle reálného počtu
cestujících bude následně obslužnost korigována.
3. zachování rozsahu autobusové dopravy v obci
Aktuální jízdní řády dá POVED k dispozici do konce března a obec se do konce dubna k nim vyjádří.
• PK/POVED připraví deklaraci týkající se zajištění dopravní obslužnosti obce a tří výše zmíněných
podmínek a poskytne ji k dispozici k připomínkování.
10
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Oprava viaduktu v Horomyslicích běží na plné obrátky
Pravděpodobně jste nepřehlédli probíhající rekonstrukci železničního mostu na trati Ejpovice – Radnice
u Horomyslic. Stavba začala v únoru a dokončena má být v polovině května 2020. Rekonstrukci provádí
firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Po realizaci bude most zúžený
pro jednokolejný provoz a dojde také ke zvýšení průjezdné výšky na místní komunikaci. Pravidelným
pozorovatelem postupu prací na mostě je pan Miroslav Tlustý. Prohlédněte si pár jeho fotografií.
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Vzpomínka na školkové maškary
Únor tradičně ve školce (a nejen zde) patří maškarám. V každé třídě naší školky proběhl veselý maškarní
karneval, na kterém se děti vyřádily v různých soutěžích, tanci, hrách. Broučci si názorně ukázali, jak probíhá
slavnostní hostina, koťata všem do mikrofonu představila svou masku a sluníčka přenesla veselou zábavu
ven.
Ani letos jsme nevynechali tradiční dětský masopustní průvod, který obešel severní část obce a přes
veselé zpívání a tancování na návsi se vrátil zpět k ZŠ. Děti se snažily – zpívaly, hrály, paní učitelky
tancovaly a odměnou nám byly úsměvy, tanec a dobroty. U Krejzarů opět přišel na řadu vozembouch i živí
králíci, teta Vlasta nestačila louskat oříšky. Egrmajerovi napekli čerstvé kobližky, po kterých se jen zaprášilo
a „cvičící babička“ Jarmilka nezapomněla ani na žízeň malých zpěváků. Dobroty, které jsme nestačili sníst,
hlídal na káře medvěd Bíba, o jehož odvoz byl velký zájem. Po společném závěrečném kolečku s panem
ředitelem před ZŠ jsme si povzdechli: „Namále je masopustu, namále je muziky…“, ale už dnes se těšíme
na příští rok.
Po jarních prázdninách přišla smutnější „doba virová“. Před uzavřením škol jsme ještě stihli shlédnout
pohádku Kocour v botách v podání Divadla Hra. S Martinem a Zdeničkou se děti vždy herecky i sportovně
vyřádí, pomohou hrdinům porazit „záškodníky“ v pohádkách a hlavně se pořádně nasmějeme. Veselo bylo
u koťat, když naše praktikantka Bára pro ně vymyslela hru na motání pavučin. Výsledkem byla dokonale
omotaná kočičí třída, že tudy nikdo neprošel. A tak malé pavoučky musela vysvobodit Bára s kouzelnými
nůžkami. Doufáme, že se nám na praxi ještě letos vrátí a vymyslí další veselé hry pro malé i velké.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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SEMÍNKOVNA nabízí zdarma a
s doručením!
A co? Semínka letniček i trvalek, bylinek i zeleniny.
Podle tabulek se seznamem uvedených níže,
můžete
napsat
mail
na
adresu
Vellekova.P@seznam.czs uvedením, jaká semínka
potřebujete, jak se jmenujete a adresu, kde bydlíte,
tj.: ulice, čp. a bližší určení, jak vás najít (např.:
Nová Huť, ul. Obláčková, čp. 532, první dům od
křižovatky u lávky).
Semena jsou při jejich získávání evidována,
tj. zapsána a označena číslem. Jsou uložena v
malé obálce se jménem rostliny.
Máte-li zájem, napište co nejdříve, těšíme se.
Pavla a Hanka Vellekovy
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BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při obecním
úřadu Dýšina blahopřeje občanům, kteří
v dubnu slaví svá významná životní jubilea.
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a osobní pohody.
Jana Pospíšilová
Michaela Tupá
Jarmila Cajthamlová
Jitka Rousová
Anna Zeithamlová
Helena Michlová
Zdeněk Auterský
Petr Brůček
Marie Čechová
Jiřina Čiperová
Hana Tlustá, SPOZ

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Výstava Lucifer ve fotografiích proběhne až
to umožní aktuální epidemiologická situace
v naší zemi. Sledujte web obce, vývěsky a
poslouchejte hlášení obecního rozhlasu.
4. dubna se měla konat tradiční akce Ukliďme
Česko. Organizátoři ji přesunuli na podzim.
Také 2. ročník Festivalu zdraví zbrzdil
koronavir. Akce se měla uskutečnit 4. dubna
v Modrém salónku a v tělocvičně. Vstupenky
zůstávají
v platnosti.
Jak
potvrdila
organizátorka festivalu Veronika Šmídlová,
Festival zdraví se přesune na červen.
“Kontaktujeme jednotlivé lektory a vybíráme
vhodný termín. O přesném datu budeme
informovat v květnovém zpravodaji,” řekla V.
Šmídlová. Podrobnosti najdete na webu
www.udrzsizdravi.cz.
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