Kluci a holky z 6. třídy základní školy absolvovali v září tradiční adaptační kurs
ve vodáckém kempu U Mloka. Společně se svými učiteli a asistentkami zde
strávili pět dní plných her, soutěží a zábavy.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v předchozích vydáních Zpravodaje jsem vás informoval o plánovaném zahájení investičních akcí
týkajících se několika místních komunikací. Všechny stavby se rozběhly a bohužel téměř na všech se vyskytly
menší či větší komplikace. Je snahou všech zúčastněných, aby se rychle vyřešily a stavby se co nejdříve
dokončily. Žádáme vás o trpělivost v rámci dotčených
staveb. Za komplikace způsobené stavbou se omlouváme.
Autorem nové pohlednice obce, která byla vydána
na základě vítězného návrhu, je pan Jakub Homolka. Pokud
budete mít o pohlednici zájem, máte možnost si ji
na obecním úřadě zakoupit. Všichni autoři návrhů
pohlednice se sešli na konci září na obecním úřadě, kde
jako poděkování za účast v soutěži dostali drobné dárky.
V pondělí 13. září proběhlo zasedání zastupitelstva obce,
kde jsme schválili několik důležitých akcí: realizaci II.
etapy úpravy zeleně na Malém náměstí, místní komunikace
Jižní, která proběhne v podzimních měsících, dále realizaci
opravy rybníku na návsi, která však k blížící se zimě
proběhne až v příštím roce. V neposlední řadě
zastupitelstvo schválilo prodej bytových jednotek
v nástavbách bytových domů čp. 215, 216 a 217. Začal také
sběr podnětů pro změnu č. 1 územního plánu obce Dýšina.
Svoje podněty můžete podávat do 15. listopadu 2021.
O nadcházejícím víkendu 8. a 9. října proběhnou volby
do Poslanecké sněmovny. U nás se budou konat v
tradičních volebních místnostech, tedy v Modrém salónku
pro volební okrsek č. 1 – Dýšina a v klubovně na tenisových
kurtech pro volební okrsek č. 2 – Nová Huť. Využijte své
volební právo a zúčastněte se voleb.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Dýšinští hasiči uctili památku
svých kolegů
Členové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Dýšina se sešli v neděli 19.
září 2021, aby přesně ve 12 hodin, jako
v jiných obcích a městech, uctili
minutou ticha památku dvou kolegů
dobrovolných hasičů, kteří zahynuli
při zásahu 16. září 2021 v Koryčanech
na Kroměřížsku.
Miroslav Tlustý
!2

Obecní zpravodaj / říjen 2021

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

Helena Vacková

Věra Miriťuková

František Čechura

Marie Fáryová

Josef Kaufner

Eduard Kubát

Karel Zalabák

Tomáš Plicka

Jan Kroc

Milena Groskopfová

Vladimír Kelíšek

Jana Kasíková

Jan Votava
Hana Tlustá, SPOZ

Rostliny v Dýšině a okolí – fotografie botaničky
Lenky Pivoňkové
Podzimní sezona výstav v Galerii Modrý salonek byla letos
zahájena v září výstavou fotografií rostlin pořízených plzeňskou
botaničkou Lenkou Pivoňkovou. 31 barevných fotografií o
velikosti 30 x 40 cm zaplnilo volné stěny salonku. Poprvé byla
použita šedá barva podložního papíru v zasklených klipech, na
kterých vynikla barevná krása rostlin. Výstava vznikla „na
objednávku“. Autorka pořizovala fotografie během let 2019 a
2020 v okolí Dýšiny právě pro zářijovou výstavu. Vlastně
pro výstavu v květnu 2020. Jednalo se o druhy rostoucí volně
v přírodě, které potkáváme při procházce Dýšinou a Novou Hutí.
Počínaje jarními druhy jako jsou jaterníky, křivatce, orseje a
vzácnější dymnivky, které stále rostou ve stráních nad Klabavou.
U fotografie letního máku jsme si připomněli, jak málo druhů
zdejší divoké, tj. nepěstované květeny má jasně červenou barvu;
zkuste sami zapřemýšlet! Na popiskách u vystavených fotografií
byly kromě popisu rostliny zdůrazněny jak léčivé vlastnosti
rostlin, tak i jejich jedovatost.

bělotrn kulatohlavý / foto: L. Pivoňková

Výstavu navštívily v prvních dnech především školní děti, které si vybíraly fotografie rostlin, které je nejvíc
zaujaly. Jejich výběr příjemně překvapil: byla to fotografie bělotrnu kulatohlavého, kterou děti (ale i dospělí)
často potkávají v nesekaných porostech např. kolem železniční trati. Takže teď už vědí, že nejde o žádný
„bodlák“, ale rostlinu s pěkným zvukomalebným jménem.
Vernisáž, která proběhla ve čtvrtek 2. září, byla příjemným setkáním dýšinských i plzeňských přátel
fotografie i květeny, včetně členů Západočeské pobočky České botanické společnosti. Samozřejmě nechyběly
ani místní důchodkyně a členové Okrašlovacího spolku. Během dalších dnů navštívili výstavu zahrádkáři při
soutěži Mladý zahrádkář. Fotografie si prohlédli na své valné hromadě i místní lyžaři a příležitost měli i
zastupitelé při veřejném jednání zastupitelstva obce. Do konce roku jsou připravené ještě dvě výstavy. Pevně
věříme, že se přijdete podívat.
za Galerii Modrý salonek a Okrašlovací spolek Slávka Nesvadbová
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Podzimní výstava Jarní probuzení
Jsem grafička a ilustrátorka z Plzně, kde jsem studovala na
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara obory Kniha a
tvarování papíru a Ilustrace. Na výstavě v Modrém salónku
v Dýšině bych ráda představila svou absolventskou autorskou
knihu pro děti „Jarní probuzení“, ke které jsem kromě ilustrací,
napsala i text. Kniha je o zvířátkách v lese, které navštíví nevšední
dvojice postaviček – Rozárka a Chlupáček. Společně zažívají různá
dobrodružství a poznávají lesní zákoutí. Nechybí ani chvíle
napětí, když se v lese objeví zlý výr. K ilustrované knize jsem ještě
připravila naučný sešit plný her a návodů, jak se bavit v lese.
Ke kreslení mě to vždycky táhlo. Ve Spáleném Poříčí jsem
navštěvovala skvělou základní uměleckou školu a už tam jsem
měla jasno, že bych chtěla pokračovat na odborné výtvarné škole.
To se mi také podařilo. Po čtyřech letech jsem vystudovala obor
Grafický design. A pak už, pro mě logicky, následovala vysoká.
Myslím, že jsem tak získala všechny potřebné „ingredience“, jak
vytvořit dobrou knížku. A o to se snažím, sice zatím pouze pro
sebe, ale doufám, že jednou nějakou z nich potkáte
i v knihkupectví. Na vernisáž 14. října donesu i ukázky knih, které
jsem vytvářela během studia.
Na státní svátek 28. října v 16 hodin vás zvu do Modrého
salónku na přátelské a tvořivé „Posezení s umělkyní“. Nejen, že mě budete moci v galerii potkat, vezmu
s sebou i něco k vyrábění. Ukážu vám, jak si vyrobit svůj originální zápisníček. Vím, že dýšinské děti jsou
hodně šikovné a pod vedením svých učitelek opakovaně ve zdejší galerii vystavovaly. I to, že chodby zdejší
školy zdobí jejich výtvory. Těším se na setkání, věřím, že přijdou nejenom děti, ale i jejich rodiče či prarodiče
a všichni si na výstavě najdou to, co je zajímá a potěší.
Facebooková událost, kde najdete nejaktuálnější informace: Výstava Jarní probuzení – vernisáž. Výstavu
máte možnost navštívit vždy od 16 do 18 hodin ve dnech 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11. a 18. 11. 2021
(dernisáž). Návštěva možná i po předchozí domluvě na e-mailu slavikova.lucka94@gmail.com (pouze pro
skupinu min. 5 osob).
autorka výstavy Lucka Slavíková

95. narozeniny oslavila 3. října 2021 paní Věra
Miriťuková z Nové Hutě
Je maminkou dvojčat Slávky a Miluš. Má 4 vnoučata, 8 pravnoučat, 2
prapravnoučata a jedno prapravnoučátko je na cestě. Celá rodina
přeje hlavně pevné zdraví a hodně lásky a radosti ze všech potomků.
Romana Peková , vnučka
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Gutta se opět vrací na scénu
Po skoro roční odmlce se konečně náš sbor může zase scházet a toho se muselo využít. Vrhli jsme se tedy
do práce po hlavě a vyrazili na soustředění. V pátek 17. 9. jsme vyjeli od školy autobusem směr Spálené
Poříčí, kde nás, jako již tradičně, uvítal tamní zámek. Po rozdělení pokojů a zabydlení se, nás čekal víkend
plný her, soutěží, procházek, ale hlavně zkoušek a zpívání. Byli jsme překvapeni, jak rychle se po dlouhé
pauze děti zase rozezpívaly a jak aktivně pracovaly. Za to je musíme pochválit.
Velké díky také patří maminkám Ivě Kokešové a Jitce Špalkové, které nám s dětmi pomáhaly a také se
výborně zhostily vedení kuchyně, takže jsme si všichni moc pochutnali.
Největší dík však patří, jako vždy, Bedřišce a Janě, za všechnu práci, kterou pro sbor s láskou a trpělivostí
dělají. Soustředění se nám vydařilo a tak doufáme, že už budeme co nejdříve moci vystupovat a předvést
vše, co jsme nacvičili. Těšíme se na vás na našich koncertech.
Jakub Rous

Další informace a fotografie najdete na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy generála
Pattona Dýšina, v záložce Pěvecký sbor Gutta.
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Ve školce je veselo!
Tak nám zase začal nový školní rok. Všichni
doufáme a věříme, že ho absolvujeme bez
všelijakých uzavírek a přestávek. Letos, po
několika letech, opět došlo ke střídání dětí –
prostředňáci (4-5 let) se rozkoukávají ve třídě
sluníček v odloučeném pracovišti v ZŠ. A
předškoláci sídlí u koťat. Prohodily se i paní
učitelky a rychle mezi nás zapadla naše nová
asistentka Bára.
Zářijové počasí k nám bylo velmi příznivé,
takže jsme hojně využívali dětské hřiště a školní
zahradu, kam za námi přijel pan Prášil s kolegou
a jejich policejními psy a ukázali všem, jak
probíhá výcvik a co všechno psi umí. Také první
poprázdninovou zumbu rozjela Hanka Hrochová na terase u salonku. Do rytmického cvičení se zapojily
všechny děti i paní učitelky.
Nejen na blížící se podzim máme naplánováno několik akcí (ZOO, moštárna, další zumba, drakiáda), snad
vše zvládneme podle našich představ a plánů.
Jana Bártlová

Dýšinské seniorky během měsíce září uspořádaly
hned tři výlety. Prohlédly si zrekonstruovanou
katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni na
náměstí Republiky, dále Boleveckou náves,
výstavu Alpinum 2021 v zahradě Gymnázia
na Mikulášském náměstí a také krásně
zrestaurovaný selský statek U Matoušů.
foto: Jana Bílá
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Ping pong mezi kapkami deště
Sluníčko, kapky deště i hotová průtrž
mračen, to byla sobota 28. srpna. Ale nic
z toho nás neodradilo od tradičního
turnaje LUČNÍ OPEN. Už po jedenácté
jsme si dovolili zakázat průjezd Luční
ulicí, po jedenácté jsme rozestavili čtyři
ping pongové stoly, po jedenácté jsme
oslavili konec léta urputnými souboji.
Letos se nás přihlásilo víc než třicet a
soutěžili jsme ve čtyřech kategoriích.
Už první zápasy naznačovaly, že
někteří neponechávali své výkony
náhodě a pilně přes rok trénovali. I
covidová doba domácí přípravě lehce
nahrávala. Že rodina Šindelářova patří
každý rok k favoritům, nikdo nepochyboval. Ale že získají tituly a zlaté pálky v obou hlavních kategoriích, to
vyvolalo obrovské a zasloužené ovace. Jano a Karle, ještě jednou gratulujeme.
V ženách vybojovala 2. místo mnohonásobná medailistka předchozích ročníků Krista Plicková a bronzová
pálka šla díky vyrovnanému výkonu čerstvé maturantky Míši do rodiny Štěrbů. V mužích se ze stříbra radoval
Jirka Starý a na třetí stupínek ho doprovodil Michal Ježek. A děti? Děti byly rozděleny do dvou kategorií. V té
mladší, do 10let zvítězila Justýna Rousová a stupně vítězů ještě obsadily Silva Potecká a Karolína Plicková.
Ve starší, do 15 let dominovali kluci: Vašek Potecký, Adam Silovský a Dominik Plicka. Vašík a Silva určitě
udělali radost mamce. Marcela byla jednou z favoritek, ale bohužel ji ráno zaskočil zdravotní problém a
nezbylo jí nic jiného, než pobýt s námi jen jako trochu smutná fanynka.
Kristo a Tomáši, děkujeme za skvělou organizaci. Renato a Hynku, děkujeme za kávičku a příjemné zázemí (
i když s kapkami deště). Už se těšíme na příští rok.
za celou Luční i Školní Jana Šlajsová

Nohejbalisté opět řádili
Jako poslední léta i letos SKI Klub
Dýšina pořádal již 13. ročník
nohejbalového turnaje družstev.
V sobotu 11. září se sešli
na hřišti
v prostoru in-line dráhy v Nové Huti
příznivci tohoto sportu. Soutěže se
zúčastnilo 11 tříčlenných družstev ze
širokého okolí. I když se počasí
ochladilo a vypadalo to že této hře
nebude přát, nakonec se umoudřilo a
přece jen se občas ukázaly sluneční
paprsky. Hráči se během dne osvěžovali
a čerpali další síly do bojů nabízeným občerstvením. Naše nohejbalové družstvo je výborné a samozřejmě
se umístilo na předních pozicích. Vítězové byli odměněni a závěr dne byl zakončen posezením při dobrém
jídle a zpěvu. Sportovní den se povedl a všichni byli spokojeni.
za pořadatele Nohejbalový oddíl Dýšina
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Zahrádkáři Dýšina oznamují, že bylo
zahájeno pravidelné moštování.
Moštuje se vždy v pondělí od 16 do 18 hodin.
Cena za 1 kg jablek = 4 Kč.

říjen:

4.10., 11.10., 18.10., 25.10.

listopad: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.
prosinec: 18.12. / Vánoční moštování mimořádně v sobotu od 8 do 10 hodin

Moštuje se v prostorách ZŠ Dýšina, v proluce
mezi školou a jídelnou.
Moštují se omytá, nenahnilá jablka, mošt se
stáčí do vlastních nádob. Odpad si každý odváží
sám.
Mimořádné moštování (nad 200 kg) je možno
předem domluvit.
Bližší informace dostanete u Jiřího Krejzara na
telefonním čísle 739 038 925.

Nová otevírací doba knihovny
Pondělí 18:00 – 20:00

Abychom vyšli vstříc mladším čtenářům a těm, kteří raději navštěvují knihovnu v dřívějších hodinách, bude
otevřeno též jedenkrát měsíčně v sobotu od 9:30 do 11:00 a to v tyto dny: 9. 10. / 6. 11. / 4. 12. / 8. 1.
Další dny budou postupně doplňovány.
Jakub Rous, knihovník
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