Dýšinská mateřská škola oslavila
40. narozeniny. Více čtěte uvnitř
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ŠKOLKA OSLAVILA NAROZENINY
V letošním školním roce uplynulo 40 let od vybudování nové dýšinské mateřské školy v ulici Na Vyhlídce. Její stavba
započala v roce 1975. Postavily se tři budovy – jedna kancelářská s kuchyní a dvě třídy. Na stavbě se podíleli také
rodiče v rámci tzv. Akce Z. Každý, kdo chtěl umístit dítě do MŠ, musel odpracovat nejméně 100 brigádnických hodin.
Náklady na stavbu byly 3,9 mil. Kč. První ředitelkou se 1. září 1979 stala paní Václava Zelenková.
V průběhu posledních dvaceti let došlo k několika stavebním úpravám. Jednalo se o přestavbu jedné ze tříd
na kulturní sál, kancelářská budova se naopak proměnila v třídu a mezi oběma pavilony se vybudoval zastřešený
prostor, díky kterému vznikla současná společná jídelna. Tato rekonstrukce stála 6,7 mil. Kč. V roce 2011 byla MŠ
rozšířena o 3. třídu, která vznikla úpravou prostor v ZŠ v krčku u tělocvičny. V letech 2013 – 2016 se MŠ dokonce
rozrostla ještě o další třídu, která byla umístěna v současné družině v přízemí ZŠ. Od roku 2016 má MŠ tři třídy – dvě
sídlí v původní budově (Broučci a Koťátka) a jedna v ZŠ (Sluníčka).
Během čtyřiceti let provozu MŠ v Dýšině se zde vystřídalo 27 učitelek, 26 uklízeček, 3 kuchařky a 7 ředitelů. Služebně
nejdéle sloužící ředitelkou byla paní Jarmila Jedličková. A to nejdůležitější – školkou se prohnalo 2 100 dětí z Dýšiny
i okolí.
30. května proběhla velká oslava 40. výročí MŠ v Modrém salonku. Po úvodním slovu současné vedoucí učitelky
Hany Tlusté, vyběhly na podium „Holky z naší školky“ – současné žákyně 8. a 9. třídy, které připomněly oslavy před
10 lety, kdy byly malými děvčátky ze školky. A pak již patřilo podium současným šikulům. Vyjeli jsme na výlet s pejskem
a kočičkou. Na cestě zpěváci potkali „žížalu“ složenou z malých Broučků, kteří si připravili pásmo jarních písniček
s tanečky a moc jim to v pampeliškových oblečcích slušelo. Po jejich veselém programu jeli výletníci motoráčkem
přes Plzeň, dále pokračovali Okolo Hradce a na kole šlapali až do Krkonoš. A protože cestou kolem Řípu již byli unavení,
dali si sváču a podívali se na pohádku O veliké řepě v podání Sluníček. Veršovaná pohádka se líbila malým i velkým
divákům a po zaslouženém potlesku vyrazily děti s pejskem a kočičkou na závěrečný úsek výletu se zastávkou v Praze
u Karlova mostu, kde potkali vodníka i potápěče. Ale jak řekla na konci Julinka: „Všude dobře, doma nejlíp!“ Celé
putování zakončila tedy společná písnička všech dětí a učitelek Dejšina je pěkná ves.
Po vystoupení dětí se návštěvníci rozdělili. Pozvaní hosté a bývalí zaměstnanci přešli do MŠ ke společnému popovídání,
posezení a shlédnutí fotoprezentace z uplynulých deseti let. A pro děti s rodiči byla v Modrém salonku připravena
pohádka divadla Úsměv O perníkové chaloupce.
Oslava se vydařila a teď už jen zbývá popřát naší školce hodně veselých, šikovných, hodných (a někdy i trošičku
zlobivých) dětí.
text: Jana Bártlová, foto: Jiří Mičan

Moji milí dýšinští spoluobčané,
listujete obnoveným Obecním zpravodajem.
Obec Dýšina se rozhodla změnit firmu, u které ho
bude tisknout. Využili jsme zajímavou službu
Funprint.cz od tiskárny Didot Brno-Líšeň. Vydávání
Obecního zpravodaje je nyní výrazně levnější.
V červnovém vydání zpravodaje jsem byla
opakovaně nazvána šéfredaktorkou. Myslím, že to
není úplně přesné. Jsem spíše editorkou příspěvků,
které napíšou pilní a věrní autoři. Všem chci moc
poděkovat. Je to jejich zásluha, že je Zpravodaj tak
pestrý a zajímavý. Jména uvádět nebudu, přečtěte
si je pod jednotlivými články tohoto nebo minulých
vydání. Těším se na další spolupráci a doufám, že
Obecní zpravodaj bude vždy obsahovat to, co
očekáváte.
Hezké dny přeje všem Iva Kokešová.
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JARNÍ KONCERT V MODRÉM SALÓNKU
Tradiční Jarní koncert nejmladších zpěváků ze ZŠ a MŠ přilákal do Modrého salonku velký počet našich posluchačů.
Celý koncert spojovalo téma cestování, zvířata a maminka.
Nejmladší Kapičky z MŠ navázaly na svou vánoční pohádku a tentokrát nás pejsek a kočička vzali na výlet po ČR.
Děti v písničkách cestovaly motoráčkem, na kole i pěšky. Navštívily Plzeňskou věž, šly Okolo Hradce a vyšláply Až
na Sněžku s partou ježků. Cestou zpět v Praze navštívily Karlův most. A nakonec se vrátily domů, protože Dejšina je
pěkná ves.
Kapky z 1. třídy začaly veselými písničkami o klukovských i holčičích hrách. Pak se zastavily v ZOO a zazpívaly nám,
které zvířátko se jim líbí. Ve škole se učí děti hlavně anglicky, ale prvňáci zvládli i čínskou písničku. Velký potlesk sklidila
známá country píseň „Ó, Zuzano, mám tě rád“, doplněná tancem. Závěr patřil písničce pro maminky.
Na závěr nastoupili ostřílení Zpěváčci, kteří nás dovezli k šamanům, za lovcem tygra do Indie, mezi klokany, nechyběl
známý Lví král, okořeněný hrou na ozvučné roury, bubny a rumba koule. Zpěváčci předvedli, že již zvládnou spojit
zpěv, tanec a rytmický doprovod. Nejstarší třeťáci budou nejen početní, ale hlavně pěveckou posilou Gutty od září.
Však už začali s příparavami na své první vystoupení na jičínském festivalu.
Jana Bártlová

AHOJ, ŠKOLKO!

V úterý 18. 6. se školková zahrada zaplnila nejen dětmi, ale také rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády. Konala
se zde tradiční slavnost na konci školního roku – loučení s předškoláky, odcházejícími do 1. třídy ZŠ.
Nejprve se předvedly děti jako zdatní zpěváci. Pak došlo na vyhodnocení celoroční sportovní soutěže sokolíka
Pepíka, za kterou všechny děti dostaly medaili a další ceny. A pak již kluci a holčičky jednotlivě procházeli
duhovou bránou, pan ředitel Klimeš jim zavěsil šerpu, od paní učitelky Dolanové dostali kytičku a od paní
učitelky Tlusté dárkovou tašku. Každý rok dostávají školáci na památku knížku, letošní volbou bylo Povídání o
pejskovi a kočičce.
Po společném fotografování přišla na řadu štafeta. Již dlouhé roky si v naší školce předávají prvňáci a předškoláci
putovní vlaječku s básničkou. Letos ji Laura předala do opatrování Bětušce. Ke správné oslavě patří přípitek a
pak už se všichni malí i velcí vrhli na připravený raut a také na houpačky.
Loučení se školkou pokračovalo v pátek 21. června. Den, na který se všechny děti dlouho těší, protože je čeká
velké dobrodružství – noc ve školce. Celé odpoledne strávily na zahradě, vyzkoušely nové hračky – medvědí
stopy a klokaní skákadlo. Když se ohlásil hlad, připravili jsme společně ohniště a opekli buřtíky od maminek.
Po večeři jsme vyrazili okouknout nově vybudované hřiště v Nové Huti. Uhnaní, žízniví, špinaví, ale veselí a
spokojení jsme se vrátili do školky, kde nás čekala sprcha a večerní „kočičí“ pohádka. A pak nám největší
překvapení zkazilo počasí! Bobříka odvahy jsme tentokrát museli nastěhovat do školky. Děti zjistily, že známé
prostory ve tmě vypadají úplně jinak, a ještě, když poklad (bublifuk) hlídá dračí babička Saša, to pak úprkem
hledají svůj spacáček. A pak spaly a spaly… Ráno jsme nevynechali tradiční rozcvičku a snídani, při které jsme
soutěžili o nejlepší buchtu. Nechyběla odměna a diplom za odvahu, a pak už si pro své odvážné „skoroškoláky“
začali chodit rodiče.
Jako všechny děti i naši letošní předškoláci umí být hodní, upřímní, i si občas zazlobit. A takových správných
16 koťat vypouštíme letos do ZŠ. Přejeme jim krásné prázdniny a 2. září veselé vykročení do další etapy života.
Hana Tlustá a Jana Bártlová
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NOVÉ HŘIŠTĚ PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ VYDATNĚ POKŘTIL DÉŠŤ
V sobotu 22. června proběhl už čtvrtý Dýšina FEST, jehož součástí bylo slavnostní
otevření hřiště v Nové Huti. Přišlo se podívat spoustu místních i přespolních. Atmosféra
byla příjemná, i přesto, že s výjimkou jen několika málo minut, celou akci soustavně
skrápěl déšť.
Nové hřiště nabízí dva antukové kurty, dětské hřiště, pumptrackovou dráhu,
workoutové hřiště, skateové překážky a nádhernou 275 metrů dlouhou inline dráhu.
Na hřišti bylo zasazeno několik nových stromů, které by měly časem poskytnout
příjemný stín, všechny volné plochy jsou osety trávou. Najdete zde lavičky, toalety
a sklad nářadí. Upravena byla také příjezdová komunikace.
Hned za vstupem do areálu jistě nepřehlédnete po pravé ruce krásnou informační
tabuli, kterou vytvořil Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu. Více píšou manželé
Nesvadbovi na straně 9.
Dýšina Fest 2019 kromě nového hřiště připravil spoustu sportovních aktivit, včetně
lezecké stěny, ale vzhledem k počasí bylo vše využito mnohem méně, než v minulých
ročnících. A tak spoustu času strávili lidé po stanem, dávali si dobroty, které připravila
školní jídelna a poslouchali muziku mladých kapel Rocksana a Na skok.
Přejme si, aby bylo nové hřiště hojně využíváno dětmi i dospělými, abychom si ho
nezničili a abychom na něm dokázali udržet pořádek.
Iva Kokešová

●●Náklady na vybudování
hřiště činí asi 9,8 mil. Kč.
●●Autorem projektu je ing.
Viktor Vaidiš, na základě
návrhů dětí 2. st. ZŠ z
roku 2016.
●●Největší podíl práce
odvedla na hřišti
stavební společnost
Swietelsky, dále se
podílely firmy Lefay,
Workout Club Parks a
Parkpilot.

Fotografie od Miroslava
Tlustého jsou na straně 10.

FK DÝŠINA VYBOJOVAL I.B TŘÍDU
Je za námi strhující ročník fotbalového městského přeboru, který nabídl nejen z mého pohledu, nesmírně atraktivní
podívanou. Po 26 náročných kolech skončil náš klub FK Dýšina na 2. místě, třebaže ještě tři kola před koncem sahal
po mistrovském titulu. Po podzimní části se tým stal alespoň ligovým „půlmistrem“. Kádr klubu zůstal po podzimní
části v podstatě stejný, pouze s jedním přírůstkem. Klub posílil brankář Jakub Kabourek. Jarní část byla bohužel
smolná a tým se potýkal s řadou zraněných či indisponovaných hráčů. Tento fakt se nakonec odrazil v klíčových
zápasech se Smíchovem (mistr letošního ročníku), ale hlavně v utkání tři kola před koncem s Rapidem Plzeň, který
nakonec pravděpodobně stál Dýšinu titul.
Ovšem není třeba smutnit, jelikož se tým díky vynikající bilanci čítající 64 bodů, 114 vstřelených branek a pouze 47
obdržených stal jedním z nejúspěšnějších klubů na druhé pozici na úrovni okresního přeboru. Díky tomu si tak FK
Dýšina zajistila postup do I. B třídy. Jednalo se o neuvěřitelnou jízdu, během níž tým dosáhl skvělých 12 výher v řadě.
Celý tým by chtěl tímto poděkovat trenérům – Michalovi Ježkovi a Petrovi Sorokovi, jelikož jsme si vědomi, že to
s námi neměli občas jednoduché, hlavně co se týče počtu hráčů na tréninku. Dále bychom chtěli poděkovat všem
lidem z vedení klubů, bez nichž by tento tým nemohl řádně fungovat. Někteří, jako například Snížek, se museli během
sezóny dokonce proměnit ve švadleny, když se trhaly dresy. Ale hlavně musíme poděkovat všem fanouškům, kteří
naše zápasy navštěvovali a vytrvale nás podporovali. Za svoji kariéru jsem ještě neviděl tolik fanoušků, kteří by byli
ochotni vycestovat v horkých dnech, často i na kolech, na hřiště soupeřů. Všichni doufáme, že v naší spanilé jízdě
budeme pokračovat i v následujícím ročníku v I. B třídě. A věříme, že u toho budete i vy a že nás budete nadále
podporovat. Kdo ví, třeba se příští rok katapultujeme do I. A třídy.
Tomáš Glazer

FK DÝŠINA
Josef Fiala, Jakub Kabourek, Vratislav Nový, Jaroslav
Špánek, Vlastimil Totzauer, Petr Kolář, Jiří Mužík, Jakub
Pěč, Václav Muzika, Jan Soroka, Jakub Soroka, Filip
Imber, Tomáš Glazer, Zdeněk Matas, Radek Hrdina,
Karel Soukup, Julius Šesták starší, Julius Šesták mladší,
Jan Chaloupka, Vojtěch Šedivec.
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1. ČERVNA PATŘILO KOUPALIŠTĚ DĚTEM
První červnová sobota je v Dýšině tradičně věnována dětem a jejich svátku.
I letos nájemci koupaliště, Obec Dýšina, ochotnický spolek Lucifer, TJ Sport
pro všechny Dýšina a Sbor dobrovolných hasičů Dýšina spojily svoje síly a pro
více než sedm desítek dětí připravily kreativní odpoledne plné soutěží, poučení
i zábavy.
Netradiční zahájení veršovanými pohádkami Františka Hrubína v podání
členů Lucifera děti nadchlo. Ochotně se stávaly herci a do představení se
s chutí zapojovaly.
Poté se všichni rozmístili po celém prostranství koupaliště, kde pro ně byly
připraveny soutěže rychlosti, obratnosti, šikovnosti, ale i umělecké disciplíny.
A tak si děti vyzkoušely kreslení pastelkami, hod na kuželky, hod s vodními
bombami, skákání panáka, rychlostní zdolávání dráhy, chůzi na chůdách, běh
s přenášením předmětů, skoky v pytlích, házení na terč a stříkání vodním
proudem na míč.
Po splnění všech disciplín si děti vybraly drobný dárek, přídavkem byla
sladká odměna, a pokud měly chuť, byl pro ně připraven i vuřtík na opečení.
Velký zájem byl i o tvořivé balonky, ze kterých děti nejčastěji chtěly vytvořit
meče nebo zvířátka. Během chvilky se nám děti před očima přeměnily, díky
malování na obličej, na kočičky nebo pejsky. Pravda, tyhle masky jim dlouho
nevydržely, protože na závěr hasiči připravili spoustu pěny, ve které běhat,
skákat a dovádět bylo moc prima. A tak někteří poprvé vyzkoušeli i velký
bazén, aby množství pěny ze sebe smyly. Jsme rádi, že se odpoledne dětem
líbilo, a věříme, že si ho užili i rodiče.
text: Václava Zelenková, foto: Iva Kokešová

FOLKLOR NA NÁVSI OPĚT NEZKLAMAL
V neděli 9. června patřila náves v Dýšině Mezinárodnímu folklornímu odpoledni. Představily se čtyři zahraniční
soubory, dva české a pochopitelně nechyběla domácí Gutta, která se skvěle prezentovala i bez přítomnosti Bedřišky
Koželuhové a Jany Bártlové. Dobře je zastoupil Jakub Rous a výborně zahrál i doprovodný soubor, složený ze žáků
ZUŠ Chrást. Celé odpoledne se konalo jako součást Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2019.
V Dýšině se představil dětský folklorní soubor Trnavček ze slovenské Trnavy, v kterém účinkují děti od 5 do 15 let.
Vynikající byl brněnský soubor Javorník, který návštěvníky nadchnul nejenom skvělým tancem a zpěvem, ale
i bezchybnou cimbálovou muzikou. Dětský soubor Prácheňáček ze Strakonic prezentoval zase úplně jiný folklor,
kterému dominovala dudácká kapela. Pak už přišla na řadu první exotika. Soubor Nona Asri Indonesia z Jakarty se
v Dýšině předvedl v komornějším složení, protože část souboru už byla na cestě do 11 tisíc kilometrů vzdáleného
domova. I tak to ale byl velký zážitek. Slyšeli jsme zvláštní hudební nástroje i zpěv, viděli jsme pestré kroje a typické
tance. Indonésany vystřídal soubor Vtáčnik ze slovenské Prievidze a ukázal temperamentní vystoupení, podpořené
typickou cimbálovkou. Finále Mezinárodního folklorního odpoledne obstaral soubor Tierras Mexicanas, který přijel
z Mexico City. Nádherné kostýmy, energická hudba i tance roztleskaly sluníčkem rozpálenou dýšinskou náves.
text: Iva Kokešová, foto: Miroslav Tlustý
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DO YOU SPEAK ENGLISH? WE DO…
A jak dobře anglicky mluví žáci naší základní školy, se oni
sami mohli přesvědčit během červnového zájezdu do Velké
Británie, v které strávili celých pět dní.
Během této doby jsme překonali autobusem půlku Evropy.
Trajektem z francouzského města Calais jsme přepluli přes
kanál La Manche a na závěr plavby si vychutnali pohled
na proslulé Bílé útesy doverské.
První den jsme nasáli atmosféru přímořského letoviska
Brighton. Nejprve jsme si užili úžasný výhled ze speciální
vyhlídky i360, poté se prošli po půlkilometrovém molu,
pak navštívili nejstarší akvárium v Evropě, a někteří se
dokonce i vykoupali v Atlantiku.
Druhý den jsme ve starobylém městě Salisbury navštívili
tamní katedrálu. Ta se pyšní tím, že má nejvyšší věž v celé
Anglii a je zde uložen velmi cenný dokument z roku 1215
Magna Charta, který jsme si prohlédli.
Poté jsme se přemístili jen o pár kilometrů dál a prošli
se kolem asi nejznámějších menhirů na světě – Stonehenge.
Poslední zastávkou bylo město Winchester, kde je nejdelší
katedrála v Anglii. A je v ní pohřbena jedna z nejslavnějších
anglických spisovatelek Jane Austen.
Třetí den jsme zahájili návštěvou univerzitního města
Oxford a poté se přemístili k Londýnu do Warner Bros.
Studií. Prožili jsme příběh nejslavnějšího kouzelníka
dětských srdcí Harryho Pottera. Prošli jsme nejen hodovní
síní, Příčnou ulicí, Zakázaným lesem, ale třeba i Gringottovou
bankou. Viděli jsme kulisy, kostýmy a vůbec vše, co filmaři
k natočení série filmů o Harry Potterovi použili.
Poslední den si přišli na své hlavně fanouškové fotbalu,
protože naší první zastávkou byl stadion v Chelsea. Byli
jsme v šatnách hráčů, v tiskové místnosti a i na tribunách.
Pak jsme použili londýnské metro a dopravili se do části
Westminster. Tady jsme si nejprve vychutnali pohled
z Londýnského oka a pak se vydali přes Trafalgar Square,
St.James´s park k Buckinghamskému paláci, odtud
na Piccadilly Circus a Leicester Square. Nezapomenutelným
byl přejezd dvoupodlažním autobusem doubledekr do City,
kde jsme v sobě ještě našli zbytek sil a energie a vyšlapali

350 schodů na Monument, připomínající Velký požár
Londýna v roce 1666. Byl odtud krásný výhled na řeku
Temži, Tower Bridge, pevnost Tower a katedrálu Sv.Pavla.
Nakonec nás, už poměrně dost vyčerpané, loď odvezla
na Greenwich, kde na nás čekal náš autobus a my se
vydali na cestu domů.
Během pobytu v Anglii jsme pobývali v anglických
rodinách ve městě Guildford. Měli jsme možnost vyzkoušet
komunikaci v angličtině, ochutnat britskou
kuchyni
a zažít anglický styl bydlení.
Byl to úžasný zájezd, počasí nám přálo a doufám, že
všichni, kteří těchto pár dnů ve Velké Británii prožili, se
tam zase někdy rádi vrátí a objeví nová místa.

Alena Havelková

NOVÉ PÍSKOVIŠTĚ V JAMÁCH
V loňském roce museli pracovníci technické čety
z bezpečnostních důvodů zlikvidovat původní dřevěné
pískoviště na dětském hřišti V Jamách. Pískoviště bylo
vytvořeno ze zakopaných palisád, které se postupně
rozpadaly vlivem povětrnostních podmínek. Jeho užívání
především malými dětmi bylo již nebezpečné. Obec
Dýšina proto zakoupila pískoviště nové. Technická četa
jej sestavila na původním místě a samozřejmě doplnila
nový písek.
Přejme našim dětem, aby se jim tento obnovený herní
prvek líbil a dlouho si ho užívaly.

Text a foto: Miroslav Tlustý
text a foto: Miroslav Tlustý
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POUŤ V DÝŠINĚ
Na slavnost Nejsvětější Trojice 16. června byla v Dýšině pouť.
Kolotočů na návsi si mohl užít každý, kdo měl v tom velkém horku
odvahu. Po mši svaté se lidé z kostela přesunuli na farní zahradu,
kde se společně s ostatními dýšinskými oddávali poutnímu veselí.
Na farní zahradě probíhal již VI. ročník Řemeslného jarmarku,
na kterém bylo možné zakoupit šperky, trička, tašky, sukně,
sušenky, háčkované a pletené výrobky, pomalované polštářky a
mnoho dalších úžasných věcí. Během odpoledne také vystoupil
ochotnický soubor z Planýnic (Plané nade Mží a Nynic) a sehrál
krásnou divadelní revui Ferda Mravenec. Souběžně s tím v našem
kostele probíhala přehlídka komorních souborů ZUŠ Plzeňského
kraje.
text: Alena Havelková, foto: Jan Nesvadba

KRÁTKÉ ZPRÁVY

●●Začíná se se stavebními úpravami okolí školní jídelny. Firma BP Stavby mimo jiné vybuduje příjezdovou
komunikaci z ulice Na Výsluní a chodník k jídelně a k Modrému salónku.
●●Společnost ČEZ Distribuce na návsi a na přilehlých komunikacích provádí přeložku vedení nízkého napětí do
země. Obec Dýšina zde zároveň instaluje nové veřejné osvětlení a firma RAKNET provádí pokládku HDPE trubek
pro optické trasy.
●●Zastupitelstvo obce Dýšina schválilo vypracování studie na odkanalizování ulice Ke Strži. To je ulice, vedoucí
z dětského hřiště v Jamách k ulici Přátelství. Kanalizační systém zde při silnějších srážkách není dostačující
●●Zastupitelstvo obce Dýšina se ve druhé polovině roku 2019 sejde v těchto termínech: 9. září, 21. října a 16.

BAZAR PO SEDMÉ
Když v roce 2013 proběhl první ročník
Dýšinského bazaru, nikdo si neuměl
představit, jak velké věci se s těmi
penězi, vybíranými doslova
po korunách, dají dokázat. Náš
nezapomenutelný farář Pavel
Petrašovský s nimi udělal na našem
kostele hotové zázraky. Stejně tak i
samotná akce se od prosté recyklace
použitého oblečení a věcí z domácnosti
posunula v plnohodnotnou kulturní
akci, kde se setkává celá Dýšina napříč
generacemi.
Letos nás čeká 7. ročník a my jsme
se rozhodli posunout se ještě o kousek
dál. Kromě obvyklé nabídky pokladů
z dýšinských skříní a půd, Vám chceme
nabídnout opět i bohatý doprovodný
program, tentokrát na téma „Barvy
nedoběhneš“. Můžete se těšit na
batikovací dílničku pod vedením
manželů Brůčkových, již tradiční
malování na obličej a čeká nás i
barevné zdravé občerstvení,
obohacené o polní kvítí a hmyz.

Rovněž jsme se rozhodli dát znovu prostor Terezce Ausbergerové pro další
netradiční workshop, tentokrát na téma domácí kosmetika. Budeme si vyrábět
balzám na rty a krásné květinové šumivky do vany.
Novinkou bude letošní farní běh. Dali jsme dohromady stále oblíbenější
překážkové běhy a barevné běhy a doufáme, že nám vznikne skvělý kříženec
plný srandy a nadsázky, který si přijdou lidé užít a ne jen přežít. Za dobrovolné
startovné si domů odnesete i komplet stylový běžecký outfit, který si na místě
vyberete z bazarové nabídky a naše sličné asistentky Vám ho na každé překážce
pěkně přibarví. Trasa je krátká, překážky budou spíše pro pobavení a atmosféru
chceme vyladit na nezávodní, veselou, takže srdečně zveme běžce i neběžce
všech generací.
Martina Dolejšová
7

Obecní zpravodaj / červenec, srpen 2019

BUDE NOVÁ VLAKOVÁ ZASTÁVKA?
V poslední době se poměrně intenzivně věnuji problematice vlakové zastávky pro Dýšinu a Novou Huť. Jsem
přesvědčen, že vlakové spojení má pro občany obce velký význam a ten ještě poroste v budoucnu. V moderních
městech a obcích se vlak stává velice žádaným dopravním prostředkem především pro jeho ekologii, spolehlivost a
obslužnost. Pro nás je výhodou, že jsme za pár minut ve středu Plzně a odpadají starosti s parkováním. I to byl jeden
z faktorů, proč jsem chtěl bydlet v Dýšině.
V minulosti byla vyprojektována zastávka u hřiště s in-line dráhou. Projekt se připravoval několik let, s významným
přispěním Okrašlovacího spolku. Krátce před nabytím právní moci pro územní rozhodnutí obec svůj souhlas odvolala,
protože zřízení zastávky u viaduktu bylo podmíněno zrušením současné zastávky Horomyslice. O tomto se původně
vůbec nemluvilo. Tím se rozběhlo dlouhé vyjednávání mezi obcí, SŽDC (Správy železniční dopravní cesty), PK
(Plzeňským krajem) a POVEDEM (Plzeňským organizátorem veřejné dopravy).
Po přepočítání jízdního řádu mezi Radnicemi a Plzní bylo zjištěno, že k tomu, aby byl zajištěn hodinový dopravní
takt, je nutno vyřadit na trati jednu ze zastávek. SŽDC tvrdí, že je jedno, zda to bude nádraží Chrást nebo Horomyslice.
POVED upřednostňuje zrušení Horomyslic s odůvodněním, že v Chrástu vlak stejně musí zastavit, protože to umožnuje
vícekolejná trať z důvodu míjení vlaků a mezi Chrástem a Dýšinou nemůže vlak nabrat potřebnou rychlost. Zrušením
zastavování vlaků v Horomyslicích fakticky dochází ke zrychlení jízdního řádu. Bylo přislíbeno posílení autobusové
obslužnosti pro průmyslovou zónu a Horomyslice a tím by se snížila vytíženost zastávky Horomyslice.
Zastupitelstvo Dýšiny se 3. dubna na mimořádném zasedání usneslo, že upřednostňuje zastávku ve Školní ul. před
zastávkou u hřiště s in-line dráhou. POVED následně poslal dopis, kde žádá starosty Chrástu a Dýšiny, aby se dohodli
na zrušení zastávky nádraží Chrást do 31. 5. 2019, čímž by umožnili vznik nové zastávky na katastru obce Dýšina.
V případě, že nedojde k dohodě, POVED upřednostňuje vybudování zastávky u hřiště s novou in-line dráhou a zrušení
zastávky Horomyslice. Zastupitelstvo v Chrástu se 21. 4. usneslo, že chce: „zachovat budovu nádraží v Chrástu jako
železniční zastávku a postupně pracovat společně se SŽDC na její obnově“. Na katastrálním území Chrást budou
tudíž stále zastavovat vlaky U Lidového domu, U závor a na stávajícím nádraží Chrást. Pokud zůstane stávající stav,
což většina zastupitelů Dýšiny podporuje, bude na katastrálním území Dýšina jediná zastávka v Horomyslicích. Podle
navrženého nového jízdního řádu od prosince 2019 se předpokládá zastavení vlaku v Horomyslicích pouze 2x denně
(v 5.45 a 14. 38) a nová dýšinská zastávka zůstává v nedohlednu.
Podle stávající situace a stanovisek zainteresovaných stran se podle
mého názoru nabízí pouze tato řešení:
1. Pokračování v dokončení projektu u in-line dráhy za předpokladu
zrušení zastávky Horomyslice. Ta by se teoreticky mohla obnovit v případě
zrušení nádraží Chrást. Výhodou jsou již vynaložené finanční prostředky,
stupeň rozpracovanosti a také lepší dostupnost s ohledem
na připravovanou novou zástavbu v Nové Huti.
2. Vypracování nového projektu a výstavba zastávky ve Školní ulici
za předpokladu zrušení zastávky Horomyslice. Ta by se teoreticky mohla
obnovit v případě zrušení nádraží Chrást.
V případě ponechání původního stavu můžeme jen doufat, že dojde
někdy v budoucnu ke zrušení zastávky Chrást a najdou se potřebné
finanční prostředky pro vybudování nové zastávky pro Dýšinu.
Náměstek hejtmana PK pro oblast dopravy Ing. Čížek zastupitelům
Dýšiny napsal již 28. 3. 2019: „V případě, že obec Dýšina bude požadovat
ponechání původního stavu, nedojde ke zrychlení spojení, nebude možno
zachovat častější (taktovou) dopravu a vzhledem k nízkému počtu cestujících
z Dýšiny může docházet i ke snižování četnosti vlakových i autobusových
spojů.“ PK hradí podstatnou část nákladů za veškerou dopravu, a proto
je nanejvýš žádoucí s náměstkem hejtmana a příslušnými orgány znovu
začít konstruktivně vyjednávat.
Jen za sebe dodávám, že čím blíže bude přístupná vlaková zastávka
většině obyvatel obce, tím více se dá předpokládat vytížení vlakového
spojení a tím i zachování maximálního počtu spojů včetně autobusové
dopravy.
Ing. Vlastislav Šlajs
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OD SOKOLSKÉHO CVIČIŠTĚ KE SKATE PARKU S IN LINE DRÁHOU
V sobotu 22. června 2019 bylo s velkým očekávání slavnostně předáno veřejnosti obnovené sokolské cvičiště, známé
většině současníků jako házenkářské hřiště. V únoru letošního roku nabídl Okrašlovací spolek vedení obce, že
připraví obsah informační tabule, tj. zpracuje historii devadesátiletého trvání sportovního areálu. Ten zažil léta plná
sportu i zábavy, ale také období, kdy chátral bez zájmu veřejnosti. Rozhodnutí minulého zastupitelstva obnovit
novohuťské hřiště patří k akcím veřejností většinou vítaným. Především ale dětmi, kterým takový veřejný prostor
dosud opravdu chyběl; také si zdejší nabídku již s předstihem vychutnávaly a užívaly.
Vraťme se k oné historii. Vlastníkem sportoviště je obec Dýšina. Bohužel v archivech obce chybí jakákoli zmínka
o zdejším konání před rokem 2014. Nebýt ochotných přátel, kteří zapůjčili fotografie ze svých archivů, nemohli
bychom svou nabídku splnit. K dispozici byla sice Sokolská kronika, zveřejněná na internetu, ale to bylo vše. V obecní
kronice je jen tolik údajů, kolik jich poskytly spolky a obec kronikářům, ale není jich příliš. Pomohla školní kronika;
za velkou vstřícnost děkujeme paní učitelce Jindře Žaloudkové. Kronika TJ SPV začíná před 25 lety; ale našli jsme
zde aspoň datum úmrtí pana Václava Landergota, sokola a funkcionáře TJ Spartak Dýšina. Kroniku Spartaku Dýšina
jsme neměli k dispozici, ani nevíme, zda je zachovaná. Oddíl házenkářů žádnou kroniku bohužel nezanechal. Určitě
nejvíce materiálu opatruje současný SKI Klub, nástupce lyžařského oddílu. Velké poděkování za jeho zapůjčení patří
předsedkyni oddílu, místní rodačce paní Libuši Nezbedové. O dění posledních asi 30 let jsme čerpali z kroniky
TOMíků, vedených Karlem Šebestou – rovněž velké poděkování! A byli ještě další, kdož ochotně prohledali své
archivy i fotografická alba a patří jim velký dík: Josef Havlíček, Anna Holmiková, manželé Ježkovi, Jaroslava Maurová,
Iva Melicharová, Jan Nesvadba, Anna Paidarová, Michal Soukup, Václava Šejdlová a Alena Vaidišová. Za barvité
vzpomínky na dobu házené děkujeme Václavu Burianovi.
Informační tabuli, která je zabudována vpravo u vchodu na hřiště, do výsledné podoby zpracoval plzeňský grafik
Marek Pišl. Tabule má omezené možnosti dané svým rozměrem. Bohužel se na ní nevešly všechny informace a už
vůbec ne všechny fotografie. Rádi bychom zveřejněný text ještě rozšířili a využili tak všechno, co se nám během
jarního bádání roku 2019 podařili shromáždit. Věříme, že zveřejnění tabule může vyvolat ještě další vzpomínky či
fotografie, což bychom velice uvítali a předem za ně děkujeme.
Zpracovaní historie největšího veřejného prostoru v Dýšině i v Nové Huti je naším darem spoluobčanům v roce,
kdy si budeme připomínat i 110 let trvání Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
foto: Iva Kokešová
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Otevření hřiště v Nové Huti / foto: Miroslav Tlustý

Trávníky se ještě musí zazelenat.

Pumptrackovou dráhu i skateové překážky vyzkoušeli děti
i dospělí.

Spanilá jízda se jela za vydatného deště.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
●●14. července se hřiště u ZŠ a MŠ Gen. Pattona proměnilo v letní kino.
Americkou akční komedii Jumanji: Vítejte v džungli si nenechalo ujít
spoustu dětí i dospělých. Atmosféru doladilo i počasí – ČR zažila toho
dne první letošní tropickou noc a filmový zážitek byl o to příjemnější.
●●Gratulujeme Daniele Švecové z Dýšiny a Janě Šaškové z Chrástu k
účasti v celostáním kole soutěže Mladý zahrádkář. Soutěž proběhla
v polovině června v Praze a obě dívky výborně reprezentovaly ZO ČSZ
Dýšina. V zářijovém Obecním zpravodaji přineseme podrobnosti.
●●Členové školního parlamentu vyrazili na rafty. Hry, soutěže, táborák,
kytaru a především splutí jednoho z nejkrásnějších úseků Berounky
z kempu Kobylka, kolem Krašova do kempu U Mloka si užilo v
předposledním týdnu školního roku 16 kluků a děvčat od 2. do 8. třídy.
Poděkování patří panu Václavu Kabrnovi a panu Jiřímu Procháskovi
z truhlárny U Pilouse za finanční podporu. Rovněž děkujeme vodáckému
kempu U Mloka a jeho majiteli Jindřichu Skleničkovi, který se o všechny
postaral přímo nastandardně.
●●V pátek 21. června základní škola prezentovala veřejnosti svůj nádherný
projekt Učebna 1958. Dobovými artefakty i poutavými prezentacemi
nás autoři výstavy, žáci 9. třídy, zavedli do 50. a 60. let.
●●25. června hostil kostel Letní koncert pěveckého sboru Gutta.
Publikum mimo jiné ochutnalo nové písničky pro Jičín.
●●Ve čtvrtek 27. června se na obecním úřadě rozloučil se žáky 9. třídy ZŠ
starosta Dýšiny ing. Jaroslav Egrmajer. Popřál všem mnoho úspěchů
v dalším studiu a předal drobné dárky.

POZVÁNKY
●●V neděli 14. července bude naší obcí projíždět Český pohár v silniční
cyklistice, a to od 9 do 18 hodin. Pozor, přinese to s sebou dopravní
omezení. Od 8:30 do asi 18 hodin bude uzavřena ulice 5.května. Městská
hromadná doprava bude v tuto dobu zrušena.
Dýšinské pivní slavnosti 2019
Už je to 10 let, kdy se poprvé konaly pivní slavnosti v Dýšině. Za tu dobu něco
zažily a letos 31.8. budou pokračovat. Přijedou opět ti, bez kterých by to už
snad ani nešlo (Krakonoš, Purkmistr, Herold aj.), i několik nových pivovarů.
Můžeme potvrdit účast Zlaté Krávy z Nepomuku nebo Merklínského Krokodýla.
Dohromady nás opět čeká asi 25 pivovarů. Doprovodný program kromě
soutěží doplní hudba. Od 12 hodin začneme heligonkou, poté zazpívá Gutta,
dále zazní country a k večeru kapely Pearly Seconds a Sifon. Vstup je zdarma.
A letos jedna novinka! Již týden před, tedy 24. 7. můžete dorazit na náves
na kapely Katr a Anakonda Benda. Více informací zveřejníme během července
na webu obce a na facebooku Dýšinských pivních.

BLAHOPŘEJEME

Sbor pro občanské záležitosti při
OÚ Dýšina blahopřeje občanům,
kteří v červenci a v srpnu slaví
svá životní jubilea. Přejeme
všem pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
ČERVENEC
Dagmar Kubátová
Emilie Kohoutová
Jana Peková
Anna Chvojková
Jiří Rytíř
Ivana Vlková
Eva Světlíková
Václav Eret
Věra Hrdličková
Anna Ditrichová
Josef Faiman
Věra Petrů
Alena Maďar Potřebová
Věra Košanová
Anna Šímová
Stanislav Šnebergr
Jaroslav Štilip
Jindřiška Benešová
Vlasta Votrubcová
Libor Schlichts
Marie Kazmířová
Jindřich Balík
Josef Hoštička
Hana Šleisová
Zbyněk Fáry
Jarmila Skočovská
Anna Ježková
Václav Fait
Miloslav Kopáček
Marie Kuřinová

SRPEN
Vlasta Soukupová
Zdeňka Kusová
Ivan Setunský
Václav Reichert
Jan Hradílek
Petr Strnad
Jan Frank
●●5. ročník nohejbalového turnaje trojic O pohár starosty se uskuteční
Růžena Borková
v sobotu 3. srpna na hřišti koupaliště v Nové Huti. Zváni jsou pouze
Marcela Kopicová
neregistrovaní hráči. Večer bude diskotéka s Vejvoďákem.
Stanislav Jurčák
●●Tradiční žehnání novému školnímu roku 2019/2020 proběhne odpoledne
Hana Tlustá, SPOZ
v pondělí 2. září v kostele a na farské zahradě.
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