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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

máme za sebou několik prvních týdnů s epidemií koronaviru COVID-19. Nejdříve začala vláda při
nástupu onemocnění poměrně rychle přijímat zásadní omezení a nyní je postupně začíná uvolňovat.
Každého z nás se přijatá opatření poměrně významně dotkla. Doslova ze dne na den se změnila drtivá
většina všeho, co jsme považovali za “normální”. Pravděpodobně bude dlouho trvat, než se vrátíme zpět
a nejspíš to již nikdy nebude úplně stejně „normální“.
Začátkem března málokoho napadlo, co se všechno může v následujících týdnech stát. Většina dětí
již v tomto školním roce nepůjde do školy a bude se jen učit z domova. Kancelářské budovy se vylidní
a bude se téměř výhradně pracovat v režimu home office. Zastaví se výroba i v průmyslových továrnách
a velká část zaměstnanců bude doma. Zavřou se veškeré restaurace, ubytovací zařízení, drobné
provozovny, ale i všechny sportoviště a volnočasové aktivity. A my všichni se ocitneme v „izolaci“.
V současnosti se již můžeme k některým aktivitám postupně vracet za předpokladu splněných
aktuálních hygienických podmínek. Vláda nás v minulých dnech seznámila s plánem, jak si představuje
rozvolňování přísných opatření v následujících týdnech, čímž bychom se měli zpět přiblížit k našemu
normálnímu životu. I když odhlédnu od ekonomických aspektů dopadů této epidemie, které zajisté přijdou,
obzvláště v některých segmentech ekonomiky můžou být vážné nebo dokonce zcela zásadní, tak se
domnívám, že naše životy s našimi návyky již nebudou stejné jako dřív. I ze svého okolí vnímám, že dost lidí
začalo přehodnocovat svoje priority a hodnoty, což bude v důsledku tou hybnou silou, která určí, jak moc se
vrátíme ke starým návykům, nebo jak se jako jednotlivci změníme, čímž ovlivníme vše kolem nás. Protože
jsem optimista a za poslední týdny jsem byl svědkem velké dobrovolnické aktivity nejen u nás v Dýšině, tak
věřím, že bude zase dobře. Ještě budeme nějakou dobu omezováni dopadem této epidemie, ale snad se
budou vyhlášená plošná omezení již jen postupně rušit.
Samozřejmě to vše má vliv i na veřejný život u nás v Dýšině. Veškeré kulturní, společenské i sportovní
akce se odložily nebo dokonce zrušily. Také chod obecního úřadu byl a je v omezeném režimu. Aby bylo
možno dostát všem hygienickým požadavkům a zabezpečení zdraví jak návštěvníků, tak i zaměstnanců,
byla pro osobní styk vymezena kancelář s přepážkou v přízemí budovy obecního úřadu v pondělí a ve středu
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do17:00 hodin, v ostatní dny pak individuálně po předešlé dohodě se
zaměstnanci obecního úřadu. Místo osobní návštěvy úřadu nadále preferujeme písemný, telefonický nebo
elektronický kontakt.
Přeji vám krásné jarní dny a ať vám příroda dodá potřebnou sílu zvládnout současnou situaci.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Zápis do první třídy a do mateřské školy vypadal letos jinak
Zápisy do první třídy naší školy se konaly 2. dubna. Rodiče s žádostmi do školy nechodili, ale posílali je
v poštovní obálce nebo datovou schránkou. Motivační část zápisů byla zrušena dle opatření k zápisům
od MŠMT. Nahradíme ji setkáním v červnu, kde budoucí prvňáčci ukážou paním učitelkám, co se už naučili,
jaké znají barvy a tvary a písničky atp. Paní učitelky tak mohou rodičům říct, jak jsou jejich děti připravené
do školy a co je třeba ještě procvičit.
A ač byl zápis do první třídy chudý ve své podobě, byl bohatý na přihlášky. Do první třídy se nám letos
přihlásilo 27 dětí, z toho 11 dětí z Dýšiny, 4 děti z Kyšic, 12 dětí z jiného spádového obvodu, převážně
z Druztové. Nastoupí-li všechny do 1. třídy, nevíme. Ale vypadá to, že dýšinští prvňáčci by mohli mít více
přespolních kamarádů, než bývalo zvykem.
Zápis do mateřské školy bude mít podobný charakter. Proběhne 12. května. Přihlášky opět přijímáme
datovou schránkou či poštou, a to od 2. do 12. května, v krajním případě osobním dodáním do ředitelny
školy 12. května. Pořadí doručení přihlášky nemá vliv na přijetí/nepřijetí dítěte.
Kromě žádosti o předškolní vzdělávání musí rodiče u dětí, které nemají povinné předškolní vzdělávání,
doložit, že dítě absolvovalo povinná očkování. Letos se proočkovanost dokládá přiložením kopie
očkovacího průkazu k žádosti. (Přesný popis organizace zápisu a kritéria přijetí jsou na webu školy či
na nástěnce před školou.)

Co se děje ve škole, když tu nejsou děti? Je tu prázdné ticho
Dveře si tu podávají dělníci, ajťáci, úředníci.
Barevně jsme vymalovali chodby školy a pět tříd, ať je tu veselo, až se děti vrátí. Opravili jsme koutek se
stolním tenisem, aby školní budova vydržela divoký zápal hry, která se tu o přestávkách pravidelně
rozehrávala. Opravili jsme vstupní dveře, aby se děti do školy dostaly bez problémů. :) A vyklízíme.
Odprodáváme starý nábytek, staré školní lavice a židličky, svěráky, magnetické tabule. Informace a fotky
jsou na stránkách školy.
S panem starostou domlouváme podobu vestavby v podkroví školy. Rádi bychom čerpali dotaci
na vytvoření odborných učeben. Probíhá rozkreslení stavebních úprav šaten pro druhý stupeň. Žáci druhého
stupně se tak dočkají šatních skříněk, jak to bylo navrženo na zasedání žákovského parlamentu.
Milé děti, těšíme se na vás!
David Klimeš, ředitel školy
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Univerzita předškolního věku v Dýšině
Celý projekt vznikl na základě laviny dětských otázek: Jak postavit dům? Kam teče voda, když spláchnu?
Proč nespadne most?
Cílem projektu Malá technická univerzita je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání
světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím
programu Malá technická univerzita pěstují lektoři vztah k reálnému světu a přispívají k rozvoji
technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce připravují nejen s pedagogy a psychologem, ale také
s architektem či projektanty.
Od září spolupracuje naše mateřská škola s lektorkou Malé technické univerzity Ing. Lenkou
Konstantinovičovou. Předškoláci ve třídě sluníček již absolvovali několik na sebe navazujících lekcí Malý projektant, Malý inženýr, Malý energetik. V březnu se do projektu zapojily i děti ze třídy
koťat v programu Stavitel mostů. Ve všech činnostech nejprve Lenka seznámí děti teoreticky s tím, co je
čeká, ukáže jim vše na obrázcích, a pak vše trpělivě několikrát vysvětluje a předvádí a postupně zapojuje
děti, které rozvíjí tvořivost, jemnou motoriku, plošnou i prostorovou představivost, v neposlední řadě také
logické myšlení (analyticko - syntetické postupy). Výsledkem je například půdorys domu a jeho následné
vybavení nebo Karlův most přes Vltavu, vše postavené z Dupla, kterého má Lenka plný obrovský kufr.
Na závěr každé lekce dostávají děti Diplom - osvědčení o absolvování konkrétního programu.
Jana Bártlová,
učitelka MŠ
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Horomyslice čp. 26
Na přelomu let 2019 a 2020 byla uzavřena
jedna z nejdelších novodobých „kauz”,
která zaměstnávala členy zastupitelstva
obce po dobu téměř dvaceti let, tj. od roku
2001. Tou byla budova bývalého ředitelství
železáren v Horomyslicích čp. 26.
Usnesením 10. zastupitelstva obce ze
dne 16. prosince 2019 byl zastupiteli
odsouhlasen prodej budovy čp. 26 a
parcely 1323, na níž budova stojí.
Podle informace na tomto jednání, je parcela částečně v zátopovém
území; může se zde stavět formou opravy či rekonstrukce.
Proč byl záměr využití a posléze prodeje natolik problematický? Především šlo o jednu
z mála (snad jedinou?) stavebních parcel ve vlastnictví obce. Pro místní patrioty
a pamětníky byla budova ale současně posledním dokladem slavné historie železářství
v obci, ze které vycházeli i tvůrci dýšinského znaku. Na něm je v pravé spodní části
hamernický znak, připomínající doby těžby a zpracování železné rudy, a to hlavně
v Horomyslicích a v Nové Huti. Pozn.: Zájemci o historii železářství najdou dostatek
informací na webu Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšiny v Historických
střípcích Pavly Vellekové č. 25, nebo ve Velké knize o Dýšině téže autorky, případně
studiích ing. J. Hučky.
A jaká je novodobá historie čp. 26? Obec Dýšina získala
polovinu budovy darem v prosinci roku 2001, později odkoupila
i polovinu druhou. Kupní smlouvou z roku 2004 získala
i pozemek, na kterém budova stojí. Chtěla budovu rekonstruovat
a vytvořit tak zajímavý a atraktivní prostor, což obnášelo
především Muzeum železářství středního toku Klabavy spojené
s penzionem. Obec nechala zpracovat „integrovaný projekt
venkovské turistiky, se třemi body: vesnická památková zóna,
Nová Huť s koupalištěm a Horomyslice s golfem“ a podala
žádost o dotaci. (pozn.: záměr vybudovat v Horomyslicích
golfový areál byl zveřejněn v roce 2003 a již v srpnu 2004 se golf
začal hrát).

Pak ale věci dostaly rychlý spád, zjednodušeně je možné jej popsat následně: obec, především z důvodů
velkých finančních nároků, od projektu ustoupila. A již v roce 2008 uvažovala o prodeji; v zastupitelstvu se
ale pro prodej nenašel dostatek hlasů. V roce 2011 byli na stránkách Obecního zpravodaje (číslo květenčerven, str. 2) osloveni i místní občané, aby v anketě vyslovili svůj názor, jak se stavbou naložit. Později se
nezadařilo ani odkoupit další pozemky v okolí čp. 26. Nicméně na budově se prováděly údržbové práce –
byly pořízeny nové okapy, k budově doveden plyn apod. Na krátký čas byla část budovy i pronajímána.
5
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Zásadní obrat ve snaze budovu udržet
nastal 21. září 2012, kdy budova v noci
vyhořela. Fotografie je převzata z webových
stránek SDH Dýšina. Spáleniště bylo zakryto
plachtou a zabezpečeno, vše ovšem
postupně dál chátralo. Zastupitelé ale stále
prodej neodsouhlasili.
Technický stav budovy se rok od roku
horšil; ochranná plachta se potrhala a
přestala sloužit, zabedněná okna lákala
k prohlídce interiérů, okenice se vyvrátily,
stropy se propadly. Na střeše začaly růst
první náletové dřeviny – břízy. Bylo jasné, že
budova spěje minimálně k částečné
demolici. Jedním z návrhů k zachování bylo
ubourání patra a zakonzervování koruny
zdiva a navázání na původní myšlenku
zachovat historické místo a zřídit zde
naučnou stezku. I tento návrh byl ale
finančně náročný a nenašel širší odezvu.
Postupem času se příznivci zachování
historického
objektu
začali
smiřovat
s neodkladností demolice nebo prodejem
budovy. Okolní pozemky vlastnilo město
Plzeň, a to pozemky po roce 2000
odprodávalo. V letech 2014-2018 došlo na
zastupitelstvu obce ke shodě, že je nutné
zachovat průchodnost spodních Horomyslic,
převážně po obecních cestách, z nichž se
některé staly součástí golfového areálu.
Podařilo se sjednat věcné břemeno chůze a
jízdy na historické travnaté cestě po
soukromé parcele, která vede kolem dotčené
budovy. Toto břemeno umožňuje nadále
procházet
Horomyslicemi
„spodem“,
v blízkosti řeky, ale i golfových hřišť, a
nemuset chodit oklikou „nahoru a dolu“
kolem restaurace a několika domů místních
obyvatel, což je důležité obzvláště pro starší
spoluobčany, kteří tudy, vcelku po rovině,
chodí na pravidelné procházky.
Obecní cesty jsou dobře patrné
z upravené
mapy
Českého
úřadu
zeměměřičského a katastrálního, dostupné
pro
uživatele
internetu
na
adrese
www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Jsou do ní
vepsané popisky železnice a řeky Klabavy;
červená šipka upozorňuje na prostor,
kterému je věnován tento článek.
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Okrašlovací spolek, který se podle svých stanov dlouhodobě věnuje obnově a ochraně hmotného
a nehmotného kulturního dědictví v obci, na význam Horomyslic a celého údolí Klabavy průběžně
poukazuje a směřuje sem své aktivity. Pořádá vycházky a přednášky, např. skvělou přednášku Hutnictví
v Horomyslicích, přednesenou předním odborníkem v této oblasti ing. Janem Hučkou (2008), Vycházkový
okruh kolem řeky Klabavy (2014), Novoroční vycházku (2015), vycházku Dýšina málo známá – průmyslový
vycházkový kruh (2015) či Horomyslice zmizelé (2016).

Závěrečné foto –
pohled na historickou
budovu
a
její
současný stav.

Fotografie
z 10. dubna 2020.

Vycházka kolem řeky Klabavy do Horomyslic po historické cestě do míst původních železáren a vodního
náhonu láká každodenně a celoročně. Věříme, že tomu tak bude i budoucna.
Slávka a Honza Nesvadbovi
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
7
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Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po regionu
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit na více než 300 nových
moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní
– vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních
trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky,
a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci
Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se
kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink
integrovaného systému, který bude hlídat přestupní
vazby na nádražích, a to i mezi drážní a
autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno
objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje
s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení
převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si
cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka bude
možná telefonicky přes číslo, které bude na každém
jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel,
výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit,
a to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude
Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí
smlouva
s
Plzeňským
krajem,
který
je
provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat
příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku
a Instagramu IDPK.cz.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Zasedání Zastupitelstva obce Dýšina se z původního termínu 20. dubna posunulo na pondělí
18. května 2020.
• Kvůli přetrvávajícím epidemiologickým opatřením se neuskuteční v Dýšině oslava Dne dětí.
• Mezinárodní folklórní festival 2020, který se měl v Plzni konat ve dnech 10. - 14. června, byl
zrušen. Z tohoto důvodu v Dýšině neproběhne ani tradiční Folklórní odpoledne.
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Informace od hasičů
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Informace od hasičů
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BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu Dýšina blahopřeje
občanům, kteří v květnu slaví svá životní jubilea. Přejeme všem
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Festival zdraví

bude nejspíš 20. června
Festival zdraví má náhradní
termín.
Organizátoři
ho
přesunuli na 20. červen 2020.
Podle jedné z organizátorek
Veroniky Šmídlové, bude vše
jasnější až v červnu, kdy
organizátoři definitivně nové
datum potvrdí. „Bude záležet
na vývoji epidemiologické
situace v České republice a
na vládních opatřeních,“ řekla
Veronika Šmídlová. Vstupenky
jsou
stále
k
dispozici,
podrobnosti najdou zájemci
na
webových
stránkách
festivalu www.udrzsizdravi.cz.

Pavel Karas
Anna Blažková
Vojtěch Grůber
Antonín Körner
Radoslava Mužíková
Zdeňka Košařová
Jana Krocová
Luboš Duspiva
Marie Záhlavová
Jaroslava Rušová
Vasil Suremka
Pavel Krejčí
Anna Sládková
Hana Tlustá, SPOZ
Z důvodu koronavirové epidemie jsou osobní návštěvy
u jubilantů dočasně zrušeny.

Helena Vafková

Slunečnicová výzva
Slunečnice jsou květy naděje, které svou
zářivou barvou rozsvítí každou zahradu.
Zasaďme si do každé zahrádky slunečnici pro
radost i jako pomoc zpěvnému ptactvu,
kterého kolem nás velmi ubývá a pro které
jsou
slunečnicová
semena
velkou
pochoutkou. Použít lze koupená semena
i semena zbylá ze zimních směsí do krmítek.
Nebo jsou stále ještě k mání v naší
semínkovně. Právě je doba výsevu přímo
na záhonek.
Nafoťte pak své pěstitelské úspěchy a
pochlubte
se
s
fotografiemi
třeba
na dýšinských
facebookových
skupinách
“Slunečnicová výzva”, “Dýšina, věcný a
informační bazar” nebo na “Dýšina a širší okolí
ve fotografii”, kterou spravuje pan Jiří Mičan.
Pavla Velleková
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