Sportovní stáj Smaha Dýšina má
za sebou úspěšnou sezónu. Čtěte
na straně 7.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych vás rád seznámil s aktuálním děním v obci. Nejdříve se zmíním o investičních akcích, které
jsou v různých fázích realizace. Komunikace Husova a komunikace do Horomyslic jsou již téměř dokončené
a jen se dodělávají detaily. V komunikaci Školní a Ke Strži se dokončuje výstavba kanalizace a začínají se
dělat konstrukce vozovky. Propojení dešťové kanalizace ze Školní ulice do Luční se dokončí po realizaci
vynucené přeložky vodovodního řadu a kanalizační přípojky. Bohužel u komunikace Ke Hřišti se vyskytly
největší komplikace a nakonec se, dle vyjádření provozovatele kanalizace, musí vyměnit kompletní
kanalizační stoka, která se ukázala být v havarijním stavu. V zastupitelstvu obce jsme tuto obnovu schválili a
pokud počasí dovolí, tak se komunikaci podaří dokončit do konce roku. Za zmíněné komplikace způsobené
stavbami se všem dotčeným obyvatelům omlouváme. Mimo zmíněné akce byla zahájena realizace II. etapy
úpravy zeleně na Malém náměstí.
Dalším důležitým bodem posledních jednání zastupitelstva obce bylo stanovení řešení odpadového
hospodářství obce dle nových legislativních předpisů, které jsou účinné od 1. 1. 2022. Na zářijovém jednání
jsme rozhodli o způsobu řešení a to poplatkem za nemovitost a kapacitu nádoby. Tento systém je nejblíž
ke stávajícímu systému. Na říjnovém zastupitelstvu byly schváleny obecně závazné vyhlášky, které
problematiku odpadového hospodářství řeší. Ve vyhlášce je stanovená jednotná cena za kapacitu a to 0,60 Kč
za litr, což znamená 72 Kč za jeden vývoz běžné popelnice 110/120 l. Celková cena bude odvozena
násobením od objednané četnosti svozů (každý týden, 1x za dva týdny, kombinovaný nebo 1x měsíčně).
Pokud budete chtít změnit četnost svozů, tak tuto žádost sdělte na OÚ osobně, písemně nebo emailem a
na začátku příštího roku vám budou rozeslány známky a složenky. Za každou nemovitost musí být poplatek
v minimální výši svozu 1x měsíčně vybrán. Cena byla kalkulována tak, aby předpokládaný výběr pokryl
náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Náklady na provoz sběrného dvora a řešení separovaného
odpadu budou plně hrazeny obcí a nepřenášíme je na vlastníky nemovitostí.
Rád bych vás též informoval, že jsme se rozhodli vydat obecní kalendáře k příležitosti 780. výročí obce.
Bude vydán nástěnný i stolní kalendář, na kterých spolupracovali autoři návrhů pohlednic obce, kteří
poskytli svoje fotografie a společně spolurozhodli o jejich výběru. Najdete v nich zajímavé obrazy z celé
obce.
Závěrem vás srdečně zvu na rozsvícení vánočních stromů, které se bude konat o první adventní neděli 28.
listopadu v Paškově parku v Nové Huti a na návsi v Dýšině. Věřím, že se budeme moci opět po roční pauze
u této příležitosti společně potkat. Podrobný program najdete na pozvánce uvnitř Zpravodaje. O první
adventní neděli také proběhne představení zmíněných kalendářů, které si budete moci zakoupit.
Přeji vám krásný předadventní čas a těším se na společné setkání s vámi při rozsvícení vánočních stromů.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Blahopřejeme

Pavel Benda
Jana Boháčová

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

Marta Fridrichová
Jarmila Bošková
Jitka Lepší
Milena Krausová
Květuše Vaníková

Hana Tlustá, SPOZ
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Jak se zrodil Dvoreček

K Dýšině (a zejména její části Nová Huť) měla naše
rodina přibližně od roku 1926 úzký vztah. V této
době můj pradědeček Ing. František Binder, ředitel
Škodových závodů, zakoupil s chotí Vilemínou
v Nové Huti vilu č.p. 75, která poté sloužila jako
letní byt pro jejich početnou rodinu jinak žijící
v Plzni. Do bohatého kulturního, společenského a
sportovního života v tehdejší Nové Huti se zapojily
zejména jejich děti a posléze i vnuci, z nichž
někteří prožili v Nové Huti a Dýšině velkou část
svého dětství i mládí. Padesátá a šedesátá léta však
nebyla pro většinu rodiny, ale i pro dříve noblesní
Novou Huť, právě šťastná, a tak se její členové
postupně rozprchli (často nedobrovolně) do
blízkého i vzdáleného světa. Vlivem politických
událostí té doby a s přispěním rozsáhlé devastace
životního prostředí způsobené extrémně prašným
provozem nedalekých hrudkoven ztratila Nová Huť
své původní kouzlo. Po smrti pradědečka a
prababičky byla vila v roce 1965 prodána a naše
rodinná historie svázaná s touto lokalitou se
zdánlivě uzavřela. Jediným poutem s dříve
milovaným místem zůstal každoroční amatérský
tenisový turnaj pořádaný v Nové Huti mými
sportovně založenými prastrýci Karlem a
Michalem Soukupovými. Při této příležitosti jsem
nejprve s mými rodiči a poté i se svým budoucím
manželem několikrát do Nové Huti zavítala.
V rámci těchto návštěv jsme nikdy nezapomněli
okouknout „naši“ starou vilu, kterou jsme jinak
znali jen z vyprávění příbuzných.

jinak. V nabídce jedné realitní kanceláře se v téže
době objevila na prodej „naše“ vila v Nové Huti,
kterou jsme se rozhodli, nejprve jen tak ze
zvědavosti, navštívit jako zájemci o koupi. Dům i
zahrada byly velmi zanedbané, ale jejich kouzlu
jsme s manželem přesto podlehli. Za povzbuzování
ostatních členů rodiny (zejména těch, kteří vilu
v minulosti sami obývali) jsme dům nakonec
zakoupili a po jeho základní rekonstrukci jsme se
do něj v roce 2005 přestěhovali. Další úpravy domu
a zahrady nás sice stály mnoho sil a finančních
prostředků, ale zatím jsme svého rozhodnutí
nezalitovali. Je to krásné místo pro život a rodinná
tradice života v Nové Huti může pokračovat.
Navzdory tomu, že se nám i našim třem synům
v Nové Huti a Dýšině žilo dobře, postupně nám
začal vadit nedostatek společenského vyžití.
Vzhledem k blízkosti Plzně sice nebyl problém
realizovat své kulturní a společenské potřeby
právě tam, ale mít možnost zajít v rámci procházky
do hospůdky či kavárny v naší obci by bylo přece
jen také příjemné. Začalo nám vrtat hlavou, jak to
zařídit. V přibližně stejné době se na opuštěném
domě č.p. 40 na horním konci návsi v Dýšině
objevila plachta realitní kanceláře s nápisem Na
prodej. A historie se opakovala. Nabízenou
nemovitost jsme na jaře 2019 jako zájemci o koupi,
opět hlavně ze zvědavosti, navštívili. Celý dům i
očím veřejnosti utajená zahrádka ve dvoře byly
v dezolátním stavu, chybělo napojení na většinu
inženýrských sítí, ale to místo mělo svoje kouzlo. A
dle informace od původní majitelky zde prý
dokonce kdysi býval koloniál s výčepem. A bylo
jasno, tohle je to správné místo.

V roce 2003 jsme s manželem začali uvažovat o
pořízení vlastního domu. Původně jsme plánovali
postavit nový dům v Chrástu, ale osud tomu chtěl
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A tak jsme mohli začít. Naším cílem bylo
vybudovat u nás v Dýšině opravdu hezké
společensko – kulturní místo (kavárnu – bistro –
bar), kde by se místní obyvatelé, ale i návštěvníci
odjinud, cítili dobře a rádi se tam vraceli za účelem
setkávání s přáteli, posezení u kávy, vína či piva
s něčím malým k snědku. Oslovili jsme proto
plzeňský architektonický Ateliér k světu, plný
mladých a nadšených architektů, se žádostí
o vypracování architektonické studie a stavebního

dobrý nápad. Postupem času se situace naštěstí
začala měnit, dům byl zpevněn betonovým
věncem, dostal nový krov a krytinu z pálených
tašek. Okenní otvory byly osazeny dřevěnými okny
v pastelově modré barvě, která ladí s červenými
vstupními dveřmi i čistě bílou fasádou. V domě pak
pokračovaly vnitřní práce a zároveň také probíhaly
stavební a zahradní úpravy ve dvoře. Dle našich
původních plánů měl být Dvoreček hotov již na
přelomu jara a léta 2021, ale vinou mnoha
objektivních důvodů byla stavba dokončena až na
konci srpna a tak první hosty mohl Dvoreček
přivítat v polovině září tohoto roku. Výsledkem
společného úsilí všech zainteresovaných
(architektů, stavební firmy ITOS – stavby s.r.o. a
jejích subdodavatelů a také řady našich přátel a
známých) je kulturní prostor, ve kterém se citlivě
snoubí staré s novým a gastronomie s kulturou
přesně tak, jak jsme si s manželem na samém
začátku přáli. Autorkou uměleckých děl
umístěných v prostoru kavárny je česká sochařka
Veronika Psotková. Více informací o její tvorbě i
o samotné instalaci lze nalézt přímo na Dvorečku.
Inspiraci pro náš rodinný projekt jsme načerpali
zejména během našich (původně pracovních a
poté hlavně soukromých) cest do sousedního
Rakouska, kam se opakovaně rádi vracíme, a to jak
za účelem poznávání jeho přírodních a kulturních
krás, tak kvůli skvělé rakouské gastronomii a
vynikajícímu vínu. Právě v rakouských vinařských

projektu tak, aby výsledné řešení bylo moderní, ale
zároveň respektovalo ducha místa v srdci vesnické
památkové zóny Dýšina. Jedním z našich
základních požadavků bylo zajistit pokud možno
co nejtěsnější spojení mezi interiérem domu a
zahrádkou ve dvoře tak, aby v letních měsících
bylo možné využívat co největší prostor. Architekti
dle našeho názoru splnili zadání beze zbytku a
překvapili nás poměrně radikálním řešením
spočívajícím ve v ybourání dvou velkých
francouzských oken směrem do dvora, která je
možné v případě příznivého počasí zcela otevřít
(složit) a vnitřek domu tak propojit se zahradou.
V lednu 2020 byl projekt konečně hotov. Tak byl
počat Dvoreček Dýšina.
Po vypracování projektu bylo nutné získat
stavební povolení. Na tomto místě je potřeba
s potěšením konstatovat, že se naše původní obavy
z časové náročnosti tohoto procesu nevyplnily a
veškerá povolení se nám podařilo získat v poměrně
krátké době. Ocenit je třeba zejména podporu
ze strany obce Dýšina a také vstřícný přístup
pracovníků Stavebně správního a Památkového
odboru Magistrátu města Plzně.

oblastech jsme navštívili řadu malých rodinných
gastropodniků, jejichž příjemná a neformální
atmosféra lákající hosty k opakovaným návštěvám
nám doslova učarovala. Projekt Dvoreček se tak
stal pokusem přenést alespoň kousek naší oblíbené
části Rakouska k nám domů do Dýšiny.

V dubnu 2020 konečně mohly začít vlastní
stavební práce. Tedy spíše bourací práce. Dům nám
doslova ubýval před očima a v určitém okamžiku
bylo skutečně těžké uvěřit tomu, že to celé byl
!4
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Základem nabídky kavárny je tedy káva a kávové
speciality rakouské značky Julius Meinl, domácí
limonády, občerstvení inspirované rakouskou
kuchyní jako domácí moučníky (jablečný závin,
meruňkový koláč), poctivá gulášová polévka či
jednoduchá studená a teplá jídla hodící se zejména
k rakouskému vínu, ale také plzeňskému pivu.
Součástí nabídky by příležitostně měly být i
nejrůznější speciality připravované v peci na dřevo
umístěné v letní kuchyni. Prostory kavárny a
přilehlého dvorečku umožňují pořádání menších

plánů. Vzhledem k tomu, že se s manželem i nadále
hodláme věnovat našim původním profesím, začali
jsme hledat další spolupracovníky, kteří by nám
s provozem kavárny pomohli. Sami jsme byli
překvapeni, že u nás v Dýšině se velmi rychle našlo
hned několik příjemných a šikovných lidí, kteří
nám byli ochotni pomoci, a to dobrou radou či
konkrétní výpomocí v kavárně. V současné době
(po měsíci provozu) je asi brzo na jakákoliv
hodnocení, postupně v podstatě za pochodu
získáváme praktické zkušenosti z provozu, učíme
se komunikovat s našimi hosty, snažíme se vzít si
za své některé jejich nápady, ale třeba i kritické
postřehy. Zároveň se samozřejmě radujeme z každé
pochvaly a kladného hodnocení, kterých se nám
také dostává. Do budoucna bychom si přáli, aby se
k nám naši hosté rádi vraceli, cítili se u nás jako
na návštěvě u přátel a aby k nám také přivedli své
blízké a známé. Prostě, aby to v Dýšině
na Dvorečku žilo.
Petra Jíchová

červen 2020

září 2021
společenských a kulturních akcí (svatby, rodinné či
firemní oslavy, komorní koncerty, vystoupení žáků
ZUŠ, různé tématické večery apod.).
Od samého počátku jsme realizaci původního
nápadu pojali jako společný projekt naší rodiny, tj.
mé osoby, manžela, našich synů a jejich přítelkyň.
Naše zkušenosti v oboru gastronomie byly
minimální. Já sice ráda vařím, ale pracuji jako
revizní lékařka v nemocnici, manžel je projektový
manažer a také děti studují s gastronomií
nesouvisející obory. Přesto jsme se rozhodli, že to
zkusíme. Doplnila jsem si vzdělání studiem při
zaměstnání a stala se tak majitelkou výučního listu
v oboru číšník – kuchař. Během studia jsem získala
nejen teoretické a praktické zkušenosti v pro mne
zcela novém oboru, ale také mnoho zajímavých
zkušeností a kontaktů z reálné gastronomické
praxe, které nám velmi pomohly s realizací našich

náš rodinný tým

Dvoreček Dýšina
Kavárna-Bistro-Bar
Náměstí Míru 40
Telefon: 374 631 656
www.dvorecek.cz
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Zemřel Earl Ingram, válečný
veterán USA
V sobotu 2. října 2021 uspořádali
členové Military Car Clubu Plzeň malé
vzpomínkové setkání u sochy gen.
Pattona v Dýšině, aby uctili památku
Earla Ingrama, válečného veterána
USA, který zemřel 27. září 2021
v Pinehurst (narozen 2. 9. 1922 ve Four
Oaks).
Ve své válečné kariéře byl velitelem
2. čety roty L, 38. pěšího pluku druhé
pěší divize Armády USA. Odveden byl
v roce 1940. V srpnu 1944 přistál
ve Skotsku, odkud se potom přesunul
vlakem do Southamptonu v Anglii.
Následovala noční plavba na člunu
přes kanál La Manche a vylodění na
pláži Omaha, odkud postupoval přes
celou Evropu až do Plzně. Během války
dosáhl hodnosti nadporučíka, byl
čtyřikrát vyznamenán bronzovou
hvězdou (Bronze Star Medal) a získal
dvě ocenění Za chrabrost(„Valor“
award).

Earl Ingram (uprostřed) při návštěvě Dýšiny

Earl Ingram při svých návštěvách
Plzně také pravidelně jezdil i do naší
obce a účastnil se květnových oslav
osvobození.
Čest jeho památce.
Miroslav Tlustý
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Úspěšná sezóna pro Sportovní stáj Smaha
Dýšina
Jezdecká sezóna pro rok 2021 se pomalu chýlí ke
konci a pro Sportovní stáj Smaha Dýšina, která
působí v naší obci byla úspěšnější než kterákoliv
předchozí. Začátek sezóny byl opět ovlivněn
opakující se epidemiologickou situací v naší zemi,
když kolbiště se pro jezdce oficiálně otevřela až od
druhé poloviny května. Handicapem tak pro
nadcházející sezónu mohla být pro jezdce i koně
chybějící zimní průprava, kterou každoročně
absolvují v hořovických stájích, a to od poloviny ledna
do konce února. V letošním roce se tato zimní příprava nekonala nejen z důvodu covidových opatření, ale i
proto, že hlavní trenér a jezdec tamní stáje Aleš Opatrný, v Hořovicích nepůsobil, neboť se svými koňmi odjel
téměř na tři měsíce do přímořského sportoviště ve Španělsku, kde se intenzivně věnoval přípravě na
nadcházející olympiádu v Tokiu.
Zimní příprava tedy probíhala pouze na otevřeném kolbišti v Dýšině, které díky častým přívalům sněhu a
teplotám pod bodem mrazu, muselo být ošetřováno solí, aby alespoň na části mohli být koně opohybováni a
zůstávali tak v kondici do jarních měsíců. I přes komplikovanější přípravu se na prvních závodech konaných
v areálu Hradišťko u Sadské hlavní jezdec stáje, Luděk Smaha, hned umístil na předních pozicích se svými
koňmi. Začátkem července se pak Luděk Smaha spolu s Janou Krupičkovou, zatím stále nejmladší parkurovou
jezdkyní stáje, zúčastnil jezdeckých závodů v Martinicích u Březnice, kde zároveň byli přihlášeni
do oblastního mistrovství Plzeňské oblasti. Po dvou kolech v kategorii dětí od 11 do 14 let vybojovala Jana
Krupičková na klisně Eberlina stříbrnou medaili, Luděk Smaha v kategorii seniorů pak zlatou medaili. Jana
Krupičková se po tomto úspěchu snažila soustředit na doplnění si kvalifikace pro mistrovství republiky
v kategorii dětí, které se mělo konat v Chuchli poslední víkend v srpnu. Během letních prázdnin se jí to
podařilo, a to nejen s klisnou Eberlina, ale i s devítiletým valachem Htadermie, se kterým splnila kvalifikaci
pro kategorii děti – družstva. Pro tuto jezdkyni se tedy koncem srpna splnil její dětský sen, a s oběma koňmi
vyrazila na Mistrovství ČR v kategorii dětí, jako jediná, za plzeňskou oblast – jednotlivci a v kategorii
družstev do Chuchle Arena Praha. Celkově za jednotlivé oblasti se mistrovství dětí v kategorii 11 až 14 let
představilo 60 účastníků. Pokud se jedná o kategorii družstev, pak v konečném výsledku plzeňské družstvo
dětí obsadilo šestou příčku. V kategorii jednotlivců pak Jana Krupičková s klisnou Eberlina absolvovala první
dvě kola bez trestných bodů, čímž postoupila mezi 20 nejlepších zúčastněných tohoto mistrovství a při
nedělním finále pak inkasovala čtyři trestné body za jednu shozenou překážku, čímž skončila na úspěšném
devátém místě. Její obrovskou radost na okamžik zastínila samozřejmě tato shozená překážka, neboť pokud
by třetí kolo absolvovala čistě, rozhodovalo by se mezi ní a druhou účastnicí o zlatou medaili. O tom všem
však jezdecký sport je. Ne nadarmo je považován za jeden z nejtěžších sportů. Nestačí totiž, aby pouze jezdec
byl perfektně připraven a koncentrován na celý závod, ale pouze tam, kde se jezdec a kůň co nejlépe
shodnou, co nejlépe koncentrují a sladí si své ,, sportovní nálady,“ berou v tomto sportu medaile.
Podzim jezdeckého sportu pak patřil opět spíše seniorskému jezdci Luď ku Smahovi, který se svými koni
absolvoval další kola seriálu ,,Skokový pohár ČR.“ I on zde zaznamenal úspěchy, když v Hořovicích a
Martinicích obsazoval se svými koňmi přední příčky.
Oba jezdci mají hlavně radost, že jejich jména a především působiště, které mají i v názvu Sportovní stáj
Smaha Dýšina, jsou stále známější na závodištích po celé republice, a tak Dýšina je právem považována
za zázemí jezdeckého sportu.
Mgr. Ing. Jana Krupičková, místostarostka obce Dýšina
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Co se děje v naší škole
Školní rok se rychle rozběhl. Koronavirus nám
podobu školní docházky ovlivňuje zatím jen
v podobě standardních hygienických opatření.
Uzávěry či rozsáhlé karantény se do poloviny října
naší škole vyhýbaly. Od 18. října se v karanténě
ocitla polovina třídy Sluníček mateřské školy.

provázet celou školní docházkou jako doplňkový
systém prezenční výuky.
Z Národního plánu obnovy, kterým se stát snaží
minimalizovat negativní dopady koronavirové
pandemie, naše škola obdržela dotaci na doučování
žáků negativně zasažených pandemií a distanční
výukou. I přes naši snahu některé děti neměly
možnost plně se zapojit do distanční výuky,
některým dětem tento styl výuky nevyhovoval, což
se projevilo převážně tím, že učivo nemají řádně
procvičené a vědomosti zafixované.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem
v projektu Šablony III. Získali jsme 782.270 Kč
na rozvoj netradičních metod výuky v ZŠ i MŠ,
na projektové dny, kluby pro žáky a doučování či
sdílení zkušeností s jinými školami. Z Šablon
budeme hradit i pozici školního asistenta
v mateřské škole.

V třídnických hodinách učitelé vedli žáky k tomu,
aby si uvědomili stav svých znalostí či potřeby a
aby věděli, jak mohou mezery ve svém vzdělávání
řešit. Doučování je jeden z nástrojů, jak tyto
handicapy snížit či smazat.

Během školního roku máme v plánu uspořádat
několik odborně zaměřených tematických setkání
či komunitních setkání s rodiči. Chtěli bychom
nabídnout rodičům taková témata, která jim dodají
informace o školní docházce a pomohou jim
proniknout do problematiky školního prostředí.
Odborně zaměřená setkání vytváříme pro určitou
skupinu rodičů, abychom zachovali komunitní
charakter těchto schůzek a umožnili snazší sdílení
mezi účastníky.

Na základě kritérií z MŠMT jsme vytipovali žáky,
kteří by doučování potřebovali. Následně jsme
oslovili rodiče, zda s doučováním svých dětí
souhlasí. Následně škola zajistí těmto dětem
lektory, kteří je budou doučovat. Oslovili jsme
studenty, kteří již před rokem pro naši školu
doučování zajišťovali.

12. října proběhlo první z těchto setkání. Do školy
zavítali rodiče žáků 1. - 4. třídy, kteří měli zájem
dozvědět se, jak funguje aplikace Teams. Pozvaným
hostem byla Mgr. Pavla Sýkorová, která je lektorkou
v oblasti ICT technologií a
krajskou ICT
metodičkou SYPO (Systému podpory profesního
rozvoje učitelů). Rodiče byli seznámeni s hlavními
funkcemi aplikace Teams, aby v případě distanční
výuky mohli poskytnout svým dětem účinnou moc
při práci s technikou a aby v případě prezenční
výuky měli možnost nahlédnout do tohoto
elektronického systému. MS Teams bude děti

V tuto chvíli nelze říct, jak moc bude škola
v tomto školním roce otevřená, jak dlouho vydrží
předsevzetí státu školy nezavírat, jak mnoho žáků
bude přítomno v ýuce v dobách chřipek a
nachlazení. Nezávisle na aktuálním stavu
pandemie však usilujeme o to, abychom kontakt
s rodiči udrželi a pouto s dětmi, kterým je
provázíme na cestě učení, se nezpřetrhalo.
David Klimeš, ředitel školy

Gutta zpívala seniorům
Kluci a děvčata z Gutty využili své zářijové soustředění
také k oprášení a docvičení některých oblíbených písní
z minulých let, se kterými hned na začátku října vyjeli na
malý koncert pro seniory. V rámci Světového dne seniorů
jsme zpívali před plzeňským Domovem seniorů v PlzniDoubravce, kde jsme byli velmi mile a vřele přijati.
Zpěváci předali radost starouškům a zároveň si po dlouhé
době mohli zazpívat před posluchači. Navzájem jsme se
obdarovali drobnými dárky a doufáme, že v době
adventní budeme moci znovu potěšit obyvatele domova
našimi písničkami.
Jana Bártlová
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Vítání občánků

Ve školce nejsou lenoši

Vzhledem ke klidnější pandemické situaci
mohl konečně Sbor pro občanské
záležitosti v Dýšině přivítat po dlouhých
dvou letech nové občánky. Vítání se
konalo 2. října 2021 v Modrém salonku
ve třech skupinách. Starosta obce Jaroslav
Egrmajer přivítal 19 dětí. Rodiče se zapsali
do pamětní knihy SPOZ a děti dostaly jako
dárek plyšové medvídky do svých postýlek.
Nejmladšími občánky naší obce jsou
Tomáš Tauber, Ondřej Matějka, Ondřej
Štulc, Leila Slámová, Antonín Novotný,
Jakub Homolka, Benedikt Košnář, Matěj
S t u n a , S o f i e Ko c o u r o v á , K r i s t ý n a
Altmannová, Nela Schejbalová, Sebastian
Sopek, Julie Kabrnová, Teodor Körner,
Eliška Kučerová, Natálie Kondrová,
Antonín Vogel, Josefína Vaidišová a
Helena Labancová.
Přejeme našim novým občánkům a jejich
rodičům, aby se jim v Dýšině krásně žilo.
Hana Tlustá, SPOZ

Letošní barevný a celkem teplý říjen nás lákal do přírody a
ke sportu. Od září jsme trénovali rychlé sprinty a vyplatilo
se – zase se do našich rukou vrátil putovní pohár
z Akátovky. V kategorii kluků i holčiček naše koťata
obsadila všechna medailová místa, neztratili se ani malí
broučci (i adepti, kteří se do školky teprve chystají), stejně
jako naši nejstarší, kteří již běželi se školáky. Všem patřila
odměna nejen medailová, ale i ocenění ve školce.
Koťata a sluníčka vyjela v rámci projektu Šablony III.
do plzeňské zoologické a botanické zahrady za poznáním
rostlin i zvířat, zejména žijících vlese. Pro mnohé byla
návštěva botanické zahrady premiérou. Nejvíce nás zaujala
japonská zahrada se svými kameny v rybníčku a Kouzelný
strom - zobrazení života v dubu i kolem něj.
Po roce jsme také zavítali do dýšinské moštárny, kde nám
pan Krejzar ochotně a trpělivě, jako každý rok, vysvětlil
celý moštovací proces a my jsme si vychutnali a odnesli
do školky lahodný přírodní mošt plný vitamínů.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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Galerie Modrý salonek informuje
Zdařilá vernisáž
V podvečer 14. října se uskutečnila vernisáž půvabné výstavy Jarní
probuzení, o které byli čtenáři Zpravodaje informováni v říjnovém čísle.
Autorka překvapila a potěšila nejen kresbami a autorskými texty, ale
i nevšedním způsobem jejich instalace. Místo rámečků či klipů použila
dřevěné lišty, do kterých svá díla vsadila. Dřevo skvěle ladí s kresbami
přírodnin a lesa, navíc zvýrazňuje poetičnost celé výstavy.
Dětskou knihu, jejíž zkrácená verze je vystavena, autorka vytvořila
v roce 2019 jakou svou diplomovou práci na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara v ateliéru Ilustrace na Západočeské univerzitě v Plzni.
Dvacet dvoustran knihy vytištěných na formátu A2 si můžete v Modrém
salonku prohlédnout až do 18. listopadu; na dalších deseti pak najdete
např. kresby rostlin a živočichů, návody, jak se v lese chovat a objevovat
jej. Ti, kdo přišli na vernisáž, si mohli prohlédnout i dosavadní tvorbu
umělkyně – k prolistování byl např. autorský výtisk svázané knihy Jarní
probuzení, ilustrovaná báseň Šanson od Jiřího Žáčka, Máj od Karla Hynka
Máchy, autorský sešit Vnitroblok, Betlém a něco ze semestrálních portfolií
a knižních vazeb. Nechybělo i něco na památku. Kdo měl zájem, mohl si
odnést autorčiny pohlednice a připínací placky s motivy ptáčků z knihy
Špaček Čiperka.

Lucie Slavíková

Pohodovou atmosféru vernisáže zpříjemnilo hudební
vystoupení Vojty Šnajdra, žáka Základní umělecké školy
v Chrástu, který společně se svým učitelem Janem Anderlem
zahrál na kytaru dvě skladby.
Vernisáže jsou nejen představením často dlouhodobé práce
autora výstavy, ale i společenské setkávání. S lidmi blízkými
autorce, s místními příznivkyněmi kulturních výstav, ale
i do té doby s neznámými příchozími, kteří se posléze stávají
našimi přáteli. I proto se na každou vernisáž těšíme.

Vojtěch Šnajdr

Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme mladému kytaristovi
Vojtovi Šnajdrovi, a především Lucce Slavíkové, která
přinesla do galerie svou laskavou tvorbu pro děti i dospělé.
Slávka Nesvadbová

foto: Lucie Slavíková, Jan Nesvadba
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Novinky v TJ SPV Dýšina
O nejkrásnějšího COVIDOVÉHO sněhuláka
Vzpomínáte si na dny, kdy jsme nemohli chodit do školy ani do tělocvičny? Na dny, kdy sice byla zima, ale
nebyl žádný sníh? A potom najednou sníh napadl! Hurá! Naše tělovýchovná jednota rychle vyhlásila soutěž
O nejkrásnějšího sněhuláka. Do soutěže bylo doručeno 11 fotografií a sněhuláka postavilo celkem 14 dětí.
V říjnu jsme fotografie vystavili u tělocvičny ZŠ a požádali nejen naše cvičence, ale také děti z MŠ a žáky ZŠ
o vybrání toho nejkrásnějšího sněhuláka. V připravené schránce se sešlo neuvěřitelných 211 hlasů. A tady
už jsou výsledky.
Autoři jednotlivých sněhuláků získali:
14 hlasů Verunka a Honzík Burdějovi
10 hlasů Natálka Fořtová
29 hlasů Vítek Hajšman
56 hlasů Filip Konstantinovič
10 hlasů Tomášek Konstantinovič
8 hlasů Kubík Moller
3 hlasy Leontýna a Bártík Ondráčkovi
7 hlasů Klárka a Bertík Polaneckých
21 hlasů Kubík Soroka
33 hlasů Adélka Spinerová
20 hlasů Gábina Tomanová
Takže počítejte s námi, ano vítězem je Filip Konstantinovič! Moc gratulujeme a na cenu se může těšit ještě
do Vánoc. Všem moc děkujeme za podporu této akce, pohotovost a krásné fotografie.
Václava Zelenková

Noví volejbalisté
V neděli 10. října se uskutečnilo odpoledne
s volejbalem pro děti druhého stupně základní
školy a pro další zájemce. Počasí nám velmi přálo,
a proto nábor nových volejbalistů proběhl
na venkovním tartanovém hřišti u školy v Dýšině.
Děti si pod vedením trenérů Vojty a Míši
vyzkoušely společně s dalšími dobrovolníky různé
základní volejbalové techniky, proložené i
zábavnými hrami s míčem. Pro velký zájem jsme
se rozhodli vytvořit volejbalovou tréninkovou
skupinu zaštítěnou TJ SPV Dýšina pro úplné
začátečníky a mírně pokročilé bez rozdílu věku,
která se schází každou středu od 18 hodin
v tělocvičně ZŠ. Neváhejte a přijďte si to také
vyzkoušet! Těšíme se na vás!
Vojtěch Košař, Jana Krocová
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Začala topná sezóna. Dbejte na svou bezpečnost
Nebezpečí požáru uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není
zcela v pořádku (vlivem špatného stavu komína nebo kouřovodu, špatné kvality tuhých paliv atd.), se
na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík.
Intenzita usazování, výška usazených sazí a nebezpečí vznícení sazí závisí na způsobu a druhu topení
v kamnech na tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a hoří. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř
komína teploty přes 1000 °C. Kvůli vysoké teplotě se pak mohou vznítit další hořlavé látky v blízkosti
komína, těleso komína může prasknout, a i když nezpůsobí požár, spaliny mohou nic netušící obyvatele
otrávit.
Čištění spalinové cesty, tedy komína, může provádět majitel domu sám, a to minimálně třikrát ročně
v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW.
V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou
ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Kontrolu komínů pak vždy musí provádět odborně
způsobilá osoba, a to jedenkrát ročně. Stejně tak revizi komína musí provádět odborně způsobilá osoba, která
je navíc revizním technikem či specialistou bezpečnosti práce.
Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem, protože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda
vlitá do rozpáleného komínového tělesa tvoří páru, která se rozpíná a jelikož nemá v omezeném prostoru
komínového tělesa kam uniknout, dojde k výbuchu a popraskání zdiva. Vždy je nutné volat hasiče a požár
sazí nepodceňovat. Při snaze požár uhasit bez ochranných prostředků může dojít k těžkému zranění. Při
otevření komínových dvířek hrozí sesutí hořících sazí do okolního prostoru, při práci na střeše zase hrozí
riziko úrazu popálení od vylétávajících jisker.
Od října 2020 do poloviny října 2021 v Plzeňském kraji došlo k 116 požárům od spalinových cest (komínů).
V 53 případech nebyla od majitelů, uživatelů nebo provozovatelů spalinových cest předložena zpráva
o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v rozporu se zákonem o požární ochraně. Fyzické
osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může HZS uložit pokutu
až do výše 10 000 Kč.
Co může uživatel sám kontrolovat:
• Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a
vydrolené spáry.
• Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty.
• Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená.
• Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů.

Pokud dojde k požáru komínového tělesa, odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.
Zavolejte linku 150 nebo 112. Nepokoušejte se hasit komín vodou. K hašení je možno
použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.

HZS Plzeňského kraje
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