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Dýšinská masopustní veselice
Úvodník
Vážení spoluobčané,
nově zvolené zastupitelstvo má za sebou první tři zasedání. Zabývali jsme
se poměrně důležitými záležitostmi.
Bude se realizovat
nová účelová komunikace u školy, úprava sídliště K Chlumu,
rozšíření veřejného osvětlení na dětském
hřišti V Jamách a v ulici Východní a obnova sportoviště na bývalém házenkářském
hřišti kde vznikne: in-line dráha. Dále se
pro letošní rok připravuje rekonstrukce veřejného osvětlení návsi a okolí.
Dalším tématem je veřejná doprava. Věřím, že autobusová doprava je prozatím

upravena, kdy byl od 4. 2. doplněn jízdní
řád o spoje, které chyběly. Na zastupitelstvu obce dne 18. 2. 2019 bylo hlavním
bodem zřízení „nové“ železniční zastávky.
Bohužel „nová“ zastávka může být pouze
náhradou za jinou, která bude zrušena.
Od začátku úvah o nové zastávce byla jednoznačná podmínka, že stávající zastávky
zůstanou zachovány. Na zastupitelstvu se
rozebírala tři možná řešení. 1) zrušení zastávky Dýšina-Horomyslice a nahrazení
„novou“ zastávkou Dýšina u házenkářského hřiště, 2) zrušení stanice Chrást nádraží a nahrazení „novou“ zastávkou Dýšina
na konci ulice Školní a 3) zůstává stávající
stav. Varianty 1 a 2 neměly dostatečnou
podporu. Vím, že někteří obyvatele zvažují sepsání petice za novou zastávku v ulici

Školní a jiní za zastávku u bývalého házenkářského hřiště. Věřím, že pokud se změní
podmínky pro výstavbu „nové“ zastávky,
tak se k tématu ještě vrátíme, ale zůstávají
otázky, na které nebudeme znát odpověď
a je nutné, je zvážit. Např. bude kraj i nadále podporovat autobusovou dopravu
do Nové Hutě, pokud by vznikla „nová“
zastávka u bývalého házenkářského hřiště?
Nezruší SŽDC s POVED s.r.o. i druhou zastávku Dýšina - Horomyslice nebo Chrást
nádraží? Pak by zůstala jen „nová“ zastávka
Dýšina u házenkářského hřiště… je opravdu ideální poloha pro celou obec mít pouze zastávku u házenkářského hřiště?
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Turistický oddíl mládeže v Dýšině má novou klubovnu
a pořádá nábor dětí do svých řad.
Turistický oddíl
TOM Jestřábi Dýšina
přijímá nové členy

M
TO

bi
Jesýštiřná
a

Staň se Tomíkem,
zažiješ
super
parta!
Foto: František Kaftan
Turistický oddíl mládeže – TOM Jestřábi Dýšina začíná v naší
obci opět po několika letech fungovat. Navíc v nové klubovně.
Své místo našel v Domu služeb. Obec mu prostory vypůjčila
na dobu neurčitou. Turistický oddíl teď pořádá nábor nových
členů. Vaše dítě se tak může stát TOMÍKEM. Čekají ho pravidelné oddílové schůzky, výlety a expedice, letní nebo zimní
tábory. Oddíl je zaměřeny na turistiku a táboření. O “staronovém“ oddílu si povídám s jejich vedoucími Karlem Šebestou a Frantou Kaftanem.
Karle, proč jste se rozhodli pro znovuotevření oddílu? Co vás
k tomu vedlo? Kdo vlastně oddíl vede, vím, že na to nejste
sám.
Karel: Nejprve asi pár slov k historii. V roce 1991 jsem v novém působišti zakládal oddíl TOM Vlčata. Oddíl fungoval 12 let
až do doby, kdy jsem změnil zaměstnání a na vedení oddílu již
nebyl čas. Od té doby již žádný podobný oddíl v Dýšině nepracoval. Po 15 letech se začali ozývat bývalí členové oddílu, kteří
sháněli pro své děti podobné vyžití, jaké zažili oni. Po několika
schůzkách rodiče přivedli na naše hřiště asi dvacítku dětí. Nadšení, příslib vše-možné pomoci a také kamarád Franta, který
slíbil působit jako druhý vedoucí, to vše vedlo na podzim 2016
k založení nového oddílu s názvem Jestřábi. Získali jste také novou klubovnu.
Franta: O klubovnu usilujeme již delší čas. Klubovna je velký
stmelovací prvek každého oddílu. Původní myšlenka bylo vybudování zcela nové dřevěné klubovny v rámci rekonstrukce bývalého házenkářského hřiště v Nové Huti, kde se konají schůzky
od jara do podzimu. Kvůli velké investiční náročnosti jsme po dohodě s obcí přijali nabídku na místo klubovny v Domě služeb.
Pro jak staré děti je oddíl vhodný?
Franta: Oddíl je vhodný pro děti od druhé do páté, šesté třídy.
Takové je věkové rozložení stávajících členů. Samozřejmě pro
oddíl je nejlepší, pokud parta tak nějak roste spolu.
Pokud se dítě stanem TOMÍKEM, co na něj vlastně čeká?
Pojďme to rozebrat trochu podrobněji….
Karel: Náplň činnosti Tomíků je podobná jako u Skautů nebo
u Pionýrů. Chtěli bychom děti přivést do přírody, naučit je,
jak si poradit v lese, na vodě i na skalách a najít si kamarády
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věci!

Oddíl nabízí:

hry v přírodě,
zážitky!

pro děti
od 2. třídy

D

- pravidelné schůzky
- jedno a vícedenní výpravy
- letní tábor
- všestranný rozvoj
- tábornictví, vodáctví, outdoor
- mnoho dalšího...

přijď se
mrknout
na schůzku

aktivita, která
dává smysl!
Schůzky:

Každé pondělí od 16:30-18:00 na býv. ház. hřišti v Nové Huti,
přez zimu tělocvična nebo klubovna v domě služeb (od jara 2019)

Informace u vedoucích:

Karel šebesta | karloskarl@seznam.cz | 777 860 307
František Kaftan | fr.kaf@volny.cz | 777 670 618

s podobnými zájmy. Kdyby se nám to povedlo alespoň stejně
jako u jejich rodičů, byli bychom moc rádi. Hrajeme hodně her,
kolektivních, ve dvojicích, pracujeme s buzolou, s uzly, s lany,
spíme v teepee. Víme, že v současné době je nabídka volnočasových kroužků široká a děti není lehké zaujmout. Jsme však
přesvědčeni o smyslu naší činnosti, které může dát dětem hodně
do dalšího života.
Co musím udělat proto, abych své dítě k vám přihlásila? Platí
se třeba členský příspěvek?
Franta: Turistické oddíly mládeže zaštiťuje Asociace turistických oddílů mládeže A-TOM (a-tom.cz). A-TOM je spolek dětí
a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především
na turistiku a tábornictví. Organizační struktura je jednoduchá: ústředí – oddíl. To nám dává poměrně velkou míru svobody. Členský příspěvek činí pro letošek 200,- Kč. Je to zejména
poplatek za úrazové pojištění členů. Výpravy a tábory se platí
zvlášť. Ale nejsou to nijak dramatické částky. Přihlášení je snadné. Nejlepší je zajít přímo na schůzku, zkusit si několik schůzek,
či výpravu, jestli to dítě bude bavit, jestli si sedne s ostatními.
Pak jenom nahlásit osobní údaje a zaplatit příspěvek.
Jsou pravidelně každé pondělí od 16:30 do 18h, v zimním období jsme v tělocvičně od 16:30 do 17:30.
Helena Vafková
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Maria a betlém – aneb jako pomáháme dívce z Indie

Foto: Alena Havelková
Ne, nejedná se o gramatickou chybu, ani
o překlep. Opravdu betlém s malým „b“.
Jak to tedy spolu souvisí?
Maria Shalini, která žije v Indii, je již
několik let adoptivní dcerou naší dýšinské

farnosti. Každý rok jí posíláme 4 900 Kč
na studium. Maria nám vždy o Vánocích
pošle dopis, ve kterém se s námi podělí
o novinky z její vlastní rodiny a napíše,
jak se jí ve škole daří. Víme, že je velmi

Sčítání ptáků na krmítku
V poslední době se objevuje stále více
zpráv o úbytku ptactva z naší krajiny. K
mapování této situace vyhlásila Česká
ornitologická společnost ve dnech 4.– 6.
ledna 2019 tzv. První sčítání ptáků na krmítku v Čechách. Ten, kdo se zúčastnil,
strávil hodinu v jednom z uvedených dnů
počítáním opeřenců, kteří se objevili na
krmítku a v jeho bezprostředním okolí.
Zaznamenal se vždy nejvyšší počet kusů
jednotlivých druhů v určitém okamžiku
během hodiny sledování. Byla to výzva
i pro mě. Na našem krmítku se objevilo
kupodivu nejvíce stehlíků obecných. Bylo
jich třináct. Pak následovali zvonci zelení,
sýkory modřinky a koňadry, vrabci polní
a domácí, pěnkavy obecné a hrdličky. Po
jednom přiletěli čížek lesní, brhlík lesní,
červenka obecná a sýkora babka. Nemyslím si však, že to byl reprezentativní vzorek, protože počasí bylo teplé a ptáčci tak
neměli velkou potřebu krmítko navštívit.
Jiná situace nastala v nedávné době, když
napadlo plno sněhu. To se počet všech
uváděných ptáčků výrazně zvýšil. Číž-

kové přilétali ve velkých houfech. Objevilo se hejno mlynaříků dlouhoocasých.
Přiletěl i jeden dlask tlustozobý a párek
hýlů obecných. Krmítko navštívily i pěnkava jíkavec a červenka obecná. Oproti
předchozím rokům však chyběla sýkora uhelníček, vzácným hostem byl i kos
černý. I těch zdánlivě obyčejných vrabců
není tolik jako dříve. Na našem krmítku
převažovali vrabci polní nad těmi domácími. Pestrost opeřených návštěvníků
svědčí o tom, že je jim v naší zahradě
dobře. Poskytuje množství úkrytů i zdroj
vody a nedaleký les je pro ptáky jistě tím
základním útočištěm. Je důležité si uvědomit, že jedním ze zásadních důvodů
objektivního úbytku opeřenců je užívání insekticidů a herbicidů. Jejich vlivem
mizí důležitý článek potravního řetězce
– hmyz. Těžko mohu ovlivnit velkoplošné zemědělské hospodaření. Ale ze své
zahrady mohu udělat bohatě prostřený
stůl nejenom pro sebe.
Alena Vaidišová

pilnou studentkou, která by v budoucnu
chtěla pracovat jako učitelka.
Již několik let, vždy na konci listopadu,
tvoří farníci a široká veřejnost na naší
faře keramický betlém. Pokaždé pod odborným a laskavým vedením manželů
Brůčkových. Ti hlídají nejen technologický postup tvorby figurek, ale také to, abychom v betlémě neměli tři Jezulátka, pět
králů nebo dokonce dva Sv. Josefy...
Po vypálení a glazování je pak betlém
23.prosince vystaven v kostele. Tam dělá
radost a parádu až do Tříkrálového koncertu, během kterého pak probíhá prodej
figurek. Přednostní právo na koupi mají
autoři figurek. Potom si zbylé figurky
může zakoupit kdokoli. Z výtěžku tohoto
prodeje pak financujeme právě naši adoptivní dceru Marušku.
Díky této akci máme u nás doma kompletní betlém vyrobený mnou a mou dcerou, a k tomu ještě dobrý pocit, že jsme
mohly udělat něco dobrého a smysluplného pro někoho, kdo se nachází v komplikovanější životní situaci.
Alena Havelková

Anketa: Na čem by se
v Dýšině dalo ještě
zapracovat…?
Tadeáš
„Třeba na tom, aby Dýšina patřila do vnitřní
zóny, co se týče MHD
a dýšinští nemuseli platit lístek navíc. Takhle se
lidi nebudou moc chtít
bez aut obejít.“
David
„Zapracovat by se dalo
na stmelování občanů.“

Eliška
„Blíží se jaro, tak třeba
více květin před Obecním úřadem. Zkrátka
více květinové výzdoby
ať je ten pohled na Dýšinu ještě hezčí.“

3

Srdečně Vás zveme na
Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

VÍTÁNÍ JARA
v Dýšině

které se koná

21. 3. 2019 08:00-17:00
v Modrém salonku

Připravili jsme si pro Vás opět velikonoční tvoření:

zdobení zápichů, vajíček a pro nejmenší tvoření z papíru.
K zakoupení budou ručně vyráběné velikonoční dekorace,
ozdoby, šperky, šité dětské oblečení a šité výrobky,
ale nově máme připravené i sady na tvoření.
TĚŠIT SE MŮŽETE TAKÉ NA TÉMATICKY LADĚNÝ
FOTOKOUTEK, ZDOBENÝ PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY
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Zabíjačkové hody
a masopustní průvod

Zimní radovánky
v MŠ

Letošní zima nám přinesla spoustu podnětů k dovádění, hrám, sportování i tvoření. Dřív než napadl sníh, „vyráběli“
jsme si ho ve školce z vaty, bílé barvy, papíru, kouzlili jsme s inkoustem a zmizíkem, vyráběli budku pro ptáčky s panem
školníkem nebo vyhlásili válku s papírovými koulemi. Velký mráz nám přinesl
klouzavé radovánky – na loužích, v rokli i na rybníku. Zkoušeli jsme pokusy se
zmrznutím obarvené vody v balonku.
Největší radost všem přinesla sněhová
nadílka. Jezdili jsme na všem, co bylo
po ruce – boby, lopaty, saně. Postavili
jsme několik sněhuláků, závodili na běžkách na poli a nakonec jsme se ze svahu
„pustili“ po břiše. Závěr zimy tradičně
patřil masopustnímu průvodu, ve kterém nás podpořili kamarádi ze 4. třídy
ZŠ. Roztodivné maškary prošly Dýšinou,
navštívili jsme známé sousedy, kteří nás
za písničku a tanec pohostili dobrotami.
Radost a dobrou náladu jsme předali
i panu starostovi a panu řediteli ZŠ.
„Děti“ a JB z MŠ

Krásné slunné počasí doprovázelo letošní
zabíjačkové hody a obnovený masopustní
průvod. Kdo měl chuť, tak mohl s několika maskami vyrazit společně v 10 hodin
od školy na masopustní průvod obcí. Ten
byl završen přibližně ve 12 hod u fotbalového hřiště, kde probíhaly zabíjačkové
hody. Zde všichni přítomní mohli ochutnat tradiční zabíjačkové dobroty a také si
odnést domů vojenické výrobky za zvýhodněné ceny. Potěšil mě Váš velký zájem,
o kterém svědčí vyprodané zabíjačkové
speciality i to, že někteří z Vás vydrželi

do pozdních odpoledních hodin. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli, a to zejména všem maskám,
školní jídelně, technické četě a též kulturně sportovnímu výboru. Věřím, že příští
rok bude masopustní průvod početnější a vznikne hezká tradice. Ještě jednou
všem děkuji a těším se na setkání s Vámi
při dalších společenských a kulturních
akcích např. již 10. 3. na dětském maškarním plese v Modrém salónku.

Pozor!
Změnila se otevírací
doba knihovny.
Otevřeno je vždy
ve středu
od 16:30 do 18:30.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Novinky ve veřejném prostoru
Veřejné jednání zastupitelstva obce konané
18. 2. 2019 si rozhodně nemohlo stěžovat
na nezájem veřejnosti. Důvod byl jednoduchý: projednávala se dlouho očekávaná
železniční zastávka v Nové Huti za viaduktem (u hřiště). Její obnovení navrhl Okrašlovací spolek v roce 2010, kdy byla na její
podporu sepsaná, a na obec předaná, petice s ca 150 podpisy. Očekávání bylo velké
– „naše“ zastávka se už letos objevila v jízdních řádech! Podmínky a okolnosti se ale
v posledních době rychle měnily, což veřej-

nost netušila. Nakonec byla obec postavena před podmínku: ano, zastávka je připravená, ale musí se zrušit jiná ze stávajících,
což je na našem katastru zastávka v Horomyslicích. Hlasovalo se mezi několika
připravenými variantami, přičemž žádná
nezískala potřebných 8 hlasů. Znamená to
tedy, že se nové zastávky nedočkáme?
Výsledky hlasování k druhému bodu
jednání naopak potěšily – jednohlasně
byla odsouhlaseno obnovení hřiště v Huti
s in-line dráhou a skate prvky. A to pře-

Zahraniční studenti na naší škole

V únoru se naše škola na několik dnů
proměnila v Babylón. Ano, do češtiny se
nám připletla hlavně angličtina, ale dokonce i takové jazyky jako svahilština,
gruzínština, hindština a asijské jazyky.
Jak je to možné? V rámci projektu
Edison, k nám zavítalo sedm zahraničních studentů: Alusa z Keni, Harry z Indie, Salome z Gruzie, Ajana z Kyrgyzstánu, Elvíra z Indonézie, Patrik z Brazílie
a Lukas z Malajsie.
Představili nám své země. Měli připravené poutavé a zajímavé prezentace, které
často doplňovali ukázkami svých národních tanců, ke kterým nás také mnohokrát vyzvali.
Postupně se s nimi sešla celá naše škola
v tělocvičně, měli jsme možnost si s cizinci zazpívat, zahrát jejich hry a vyměnit si emailové adresy, telefonní čísla či
instagramy. Děti měly možnost se s každým cizincem vyfotit, popovídat a nebo
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se prostě jen obejmout, pokud na jedné
straně chyběla znalost angličtiny.
Ve zbytku týdne naši hosté navštěvovali
vyučovací hodiny, kterých se účastnili aktivně či pasivně.
Zahraničním studentům se na naší
škole moc líbilo, velice si užívali stravování v naší školní jídelně, kde jim moc chutnalo a podle jejich vlastních slov se u nás
cítili jako celebrity.
Naši žáci se nejprve hodně styděli komunikovat, ale po určité době bariéry
padaly a děti opravdu v angličtině komunikovaly, a tím byl vlastně splněn jeden
z cílů tohoto projektu – vyzkoušet si angličtinu s někým jiným než jen s vyučujícím Aj. Druhým cílem bylo seznámit
naše žáky se zeměmi, ze kterých naši
hosté pocházeli. Vše bylo splněno a my se
už těšíme na příští rok, kdy bychom tento
projekt rádi zopakovali.
Alena Havelková

devším pro starší školní děti, které si park
před 3 lety „vyprosily“ svými návrhy.
Závěrem veřejného jednání bylo zmíněno radou obce již odhlasované oplocení a zamykání koupaliště. Pevně ale věříme, že bude vyřešeno otevření i ve dnech
mimo „koupací“ horké letní dny, tak aby
bylo možné využívat příjemný prosluněný
prostor k vycházkám, ke hraní malých dětí
na zdejším dětském hřišti a v zimě k bruslení – v Huti jiná možnost pro děti není.
J. Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Lukostřelecké
závody měly
úspěch

V polovině února zamířili do Dýšiny
lukostřelci. Zúčastnili se tady lukostřeleckých závodů – Lumarkův létající cirkus.
Šlo o první roční akce, která se odehrála
v oblasti rokle v Jamách, v poli pod tratí
a na školním hřiště. Podle organizátora
akce, Jana Karla, jde o kvalitní lukostřeleckou lokalitu. Z toho důvodu by lukostřelci akci rádi za rok opět zopakovali.
Helena Vafková

březen 2019

Stavba in-line
dráhy v Nové
Huti se blíží!
Nová Huť bude mít svou in-line dráhu.
S její stavbou začnou dělníci už v polovině března. Nová dráha, kterou najdete
v prostorách bývalého sokolského cvičiště, bude dlouhá 275 metrů. Součástí dráhy mají být také dvě nohejbalová
hřiště s antukovým povrchem. Najdeme
tady i parkovací místa pro šest aut, toalety a sklad pro nářadí. „Návštěvníci mohou využít i speciální posilovací sestavu,
chybět nebudou ani hrací prvky pro děti
a speciální pumptracková dráha,“ říká
starosta Jaroslav Egrmajer. Dráhu mohou
zdolávat jezdci na kolech, koloběžkách,
skateboardech nebo in-line bruslích.
Součástí celé stavby bude také výsadba
14 stromů a keřů.
Současně se stavbou nového sportovního hřiště se Dýšina pustí do opravy
příjezdové silnice podél trati, která dostane nový asfaltový povrch. Vznikne
tak při ní i čtrnáct parkovacích míst.
Stavební práce skončí podle plánu v polovině června. Za vybudování in-line
dráhy, sportovních prvků a rekonstrukce příjezdové silnice zaplatí obec více jak
osm milionů korun.
Helena Vafková

V Modrém salónku
bude v březnu
tradiční jarní výstava

ČEVAK a.s. přijme
Obsluhu čistírny odpadních vod
Dýšina
Hlavní pracovní náplň
•

Zajištění obsluhy čistírny odpadních vod Dýšina

Požadujeme

Nabízíme

Vzdělání SOU v technickém směru výhodou
Praxe v oboru vítána
Samostatnost, zodpovědnost
Nástup možný dle dohody

Práci ve stabilní společnosti
Možnost zkrácené nebo flexibilní pracovní doby
Příspěvek na stravování
Týden dovolené nad rámec ZP
Tři dny zdravotního volna
Další zaměstnanecké benefity

Kontakt: Josef Šefl, vedoucí provozního střediska Plzeňsko
tel.: +420 602 478 351; e-mail: josef.sefl@cevak.cz
Provozní středisko Plzeňsko
Jiráskova 1023, 334 41 Dobřany
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz

Foto: Jiří Karel

Milovníci jarních dekorací se mohou těšit
na oblíbenou jarní výstavu v Modrém salónku v Dýšině. Uskuteční se první jarní
den, 21. března. Opět bude spojená s dílničkami pro děti. Tentokrát si organizátoři výstavy připravili jednu novinku. Bude
tady tematicky vyzdobený fotokoutek.
Rodiče si tak budou moci od fotografky
Terezy Vokurkové nechat vyfotit své ratolesti. Pokud budou mít děti zájem, mohou si fotografování sami vyzkoušet, vše
je naučí zkušená fotografka. Na tradiční
výstavě si můžete zakoupit jarní květiny
nebo dekorace.
Helena Vafková
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Pozvánky na akce
 V pátek 12. dubna jste zváni na koncert do kostela v Dýšině.
Zazní skladby Josepha Haydna. Koncert SEDM POSLEDNÍCH
SLOV VYKUPITELOVÝCH NA KŘÍŽI začíná v 19 hodin
 Ve čtvrtek 21. března si můžeme nakoupit na jarní výstavě
Vítání jara v Modrém salónku. Těšit se můžete na velikonoční
dekorace, dětské oblečení, šperky, dílničky pro děti i nový
fotokoutek. To vše od 8:00–17:00.

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina
blahopřeje těmto občanům, kteří v březnu 2019
oslaví svá významná životní jubilea. Přejeme všem mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Vojtěch Spurný
Ludmila Čechurová
Tomáš Šedivý
Božena Šebelová
Oto Jindra
Zdeňka Boudová
Marcela Kučerová
Nataša Körnerová
Jarmila Pěnkavová
Ludmila Krocová
Julie Hrdá
Vlasta Stehlíková
Radek Světlík
za SPOZ Hana Tlustá

Zápis do 1.třídy
základní školy v Dýšině
Zápis do 1.třídy dýšinské základní školy
proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 14.30
do 17.30 hod. v budově základní školy
v Dýšině. Předškoláčci se budou moci
podívat do současné první třídy, jak to
ve škole chodí, v pátek 29.března od 8.45,
kdy do školy zavítají v rámci aktivit MŠ.
První třídy se ve školním roce 2019/2020 ujme zkušená
paní učitelka Lenka Dolanová. Učí děti matematiku metodou
profesora Hejného a skvěle ovládá interaktivní tabuli, která se
stává v jejích hodinách vhodnou didaktickou pomůckou.
Prvňáčky se snažíme začlenit co nejlépe do nového prostředí.
K tomu nám pomáhá komunikace s mateřskou školou, odkud
dítě přichází. Během prvního týdne prvňáčky do školy doprovázejí žáci 9. třídy. Soužití s prostředím napomáhá i školní
družina, která je velmi oblíbenou pro nápadité aktivity, které
paní družinářky vymýšlejí. Pokud se prvňáčci stanou zároveň
muzikanty ZUŠ Chrást, poskytujeme jako základní škola
prostory k výuce základní umělecké škole tak, aby dětem dobře
navazovala na rozvrh.
Dále čekáme na schválení projektu na modernizaci učebny
počítačů a dílen v hodnotě 9.100.000. Na Plzeňský kraj jsme
v únoru podali dvě žádosti o dotaci. Jednu na preventivní
program pro děti, který se zaměřuje na vztahy mezi žáky
a prevenci sociálně patologických jevů, druhou na realizaci
jazykového kurzu pro žáky v Anglii, který prohloubí komunikativní dovednosti žáků a tím i spolupráci s partnerskou školou
v USA. V říjnu oslaví první výročí svého fungování žákovský
parlament, kterým děti učíme, jak se aktivně zapojit do dění
kolem nich.
Mgr. David Klimeš

Zahájení projektu Brána dýšinské školy otevřená (Šablony II)

1. 2. 2019 jsme zahájili realizaci projektu
Brána dýšinské školy otevřená, z něhož
během let můžeme vyčerpat 1.351.000 pro
aktivity v základní škole, mateřské škole
a školní družině. Tyto aktivity popisuje
Výzva č. 02_18_063 Šablony II. Projekt po-

běží na naší škole do 31. 1. 2021. Umožní
nám kromě financování již tradičních aktivit (vzdělávání pedagogických pracovníků, exkurzí) využít i netradiční formy výuky, např. vedení vyučovací hodiny dvěma
pedagogy, sdílení zkušeností s pedagogy
jiných škol, využití cizího jazyka v různých
předmětech, návštěvu odborníka ve výuce
apod. Peníze budou využity též na nákup
pomůcek a vybavení pro žáky školy. První z nákupů – nákup 30 tabletů – jsme již
realizovali. Používají se nejen ve škole, ale
od září se budou používat i při činnostech
ve školní družině. Některé dotační prostředky využijeme na setkání školy a veřej-

nosti. Jednou z prvních aktivit je připravovaný Den s knihou (8. 3.), kterým chceme
rozvinout aktivity spojené se vznikem
čtenářských koutků. Děti se od září mohou těšit na klub deskových her v družině.
Školní nabídku z kroužku programování
p.Šaškové rozšíříme na badatelské kroužky
p.Budínské. V mateřské školce nám šablony umožní působení asistenta pedagoga,
kterým posílíme individualizaci přístupu
k dětem. Přeji naší škole, aby se díky projektu více otevřela dětem, veřejnosti a novým dobrým nápadům a metodám učení.
Mgr. David Klimeš
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