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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém Zpravodaji jsem vás informoval o tom, co všechno nás čeká v letních měsících a jaké stavby
brzy začnou. Bohužel díky komplikacím s dodávkou materiálu začínají stavby s více než měsíčním
zpožděním oproti předpokladu. Děkuji vám za trpělivost.
O prázdninách 17. července proběhla charitativní akce v areálu FK Dýšina, v pátek a v sobotu 27. 8. a 28. 8.
pivní slavnosti. I přes to, že nás v obou případech potrápilo deštivé počasí, se obě akce, dle mého názoru,
povedly. Jsem rád, že jsme se opět mohli setkat.
31. 8. 2021 skončila možnost zúčastnit se hlasování o nejlepší návrh pohlednice obce. Počet hlasů předčil
moje očekávání. Zvítězil návrh č. 5. Dle tohoto návrhu budou vydány nové pohlednice obce Dýšina. Do
příštího Zpravodaje připravíme rozhovor s autorem vítězného návrhu. Budeme se snažit pohlednici vydat
během podzimu. Chtěl bych tímto všem zúčastněným poděkovat. Moc si vážím všech, kdo se do soutěže
zapojili.
Prvního září jsme společně s ředitelem školy Davidem Klimešem a třídní učitelkou Lenkou Rousovou
přivítali nové žáky první třídy naší školy. Letos je prvňáčků poměrně málo. Věřím, že si rychle na školní
režim zvyknou a bude se jim ve škole líbit.
Přeji vám hezké zářijové dny a dětem úspěšný vstup do nového školního roku.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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K začátku školního roku

31. července jsme ukončili projekt Šablony II. Dětem
v mateřské škole, základní škole či družině jsme
během dvou let mohli nejen nabídnout různé metody
výuky (tandemová výuka, výuka s odborníkem,
projektové dny, klub deskových her či přírodních věd
ad.), ale mohli jsme nakoupit i zařízení, která výuku
zpestří a zefektivní. Pořídili jsme 30 tabletů,
interaktivní tabuli do 5.třídy a notebook pro
mateřskou školu na distanční výuku či pro akce mimo
školu. Wifi signál teď pokryje i mateřskou školu
v ulici Na Vyhlídce, což učitelům usnadní zpracování
dokumentace a přípravu materiálů.

Je čas prázdnin a je čas chození do školy. Prvního
září se to zrovna láme. Pro někoho konečně, pro
někoho už zase. Ale učení bez prázdnin by bylo
vysilující. A prázdniny bez školní docházky by
neměly tu správnou chuť. Každopádně je prvního
září změna. Děti se s některými kamarády viděly
po delší době, zjistí, co zapomněly, co myslely, že
zapomněly, ale umí to. Na některé děti čekají nové
předměty či učitelé. A leckoho nová přátelství,
poznatky a příhody, které se o prázdninách zažít
nedají.

Od září spouštíme na naší škole aktivity
financované z projektu Brána dýšinské školy
otevřená II (Šablony III) v hodnotě 782.270 Kč. Děti
v základní i mateřské škole se opět mohou těšit na
různé aktivity – projektový den ve škole či mimo
školu s odborníkem, práci s technikou, doučování.
Rodiče v průběhu školního roku pozveme na
zajímavé besedy s odborníky či na setkání, kde je
hezké spolu jen tak pobýt a něco tvořit. Z dotace jsme
přikoupili dalších dvacet tabletů, které jsou
nejvytěžovanějším technickým zařízením při výuce.

Co je ve škole nového? Žákovský parlament před
dvěma lety horoval za nové šatny. Díky štědré
obecní pokladně se záměr podařil a žáci 2. stupně
od září využívají šatní skříňky v suterénním
prostoru, který se celý proměnil k nepoznání.
Některé třídy naší školy prozářila nová výmalba. A
v devíti učebnách byl rekonstruován umyvadlový
kout. Chceme ve spolupráci s obcí postupně
omlazovat interiér učeben.
Do důchodu odešla paní učitelka Věra Pabstová.
Vedení 5. třídy po ní přebírá paní učitelka Antonie
Hudecová, před prázdninami ještě slečna Jarošová.
Pan asistent Tomáš Glazer už vystupuje od
prvního září v roli učitele a navíc v roli třídního 6.
třídy. Zatímco pan učitel Václav Kotous v červnu
„zaskakoval“ za paní učitelku Š. Novou, která
odešla na mateřskou dovolenou, má od září
v našem učitelském sboru své pevné místo, hlavně
jako učitel tělocviku. Na škole od září působí dvě
nové asistentky, paní Jitka Křížová, DiS. a slečna
Helena Kaasová. I mateřská škola má svoji
asistentku, slečnu Barboru Hušákovou, před časem
asistující na naší základní škole.

Jak bude tento školní rok vypadat, nevíme. Roušky,
testování, distanční výuka – to vše bychom nejraději
oželeli. Myslím však, že i takové okamžiky, kdy se vše
nedá naplánovat a nalinkovat, připravují děti
na život.
Přeji dětem, ať mají od začátku školního roku oči i
srdce otevřené.
David Klimeš, ředitel školy

Od září někteří učitelé budou pravidelně učit
v páru (tzv. tandemová výuka). Tento způsob
výuky jsme si vyzkoušeli v projektu Šablony II a
nyní ho uplatníme pravidelně v běžné výuce.
Osmáci se tak mohou těšit na dějepisný tandem
To m á š G l a z e r - D a v i d K l i m e š , d e v á ť á c i
na češtinářskou souhru Kateřiny Palečkové a
Tomáše Glazera a tandem Radka Peteříková a
Antonie Hudecová dokonce obsáhne 4. i 5. třídu.
Do první třídy letos nastoupilo 19 prvňáčků.
Sedm jich přichází z mateřské školy z Kyšic. Třídní
učitelkou jim bude paní učitelka Lenka Rousová.

Bezmála čtyřicet dětí strávilo první školní odpoledne
na zahradě fary při hrách a soutěžích.
foto: Iva Kokešová
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BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu Dýšina blahopřeje občanům, kteří v měsíci září slaví
svá životní jubilea. Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
Danuška Hrdlovičová

Marie Uxová

Eva Kiliánová

Josef Kasík

Jiřina Sýkorová

Jana Jindrová

Petra Chlandová

Anna Hošková

Emilie Kováříková

Jaroslav Štrunc

Ludmila Topinková

Josef Novák
Hana Tlustá, SPOZ

Bazar uprostřed léta
25. července, tedy téměř uprostřed letních
prázdnin, se opět konal bazar. Předcházel
mu velmi náročný týden, kdy se fara plnila
vším možným – od hrnců přes večerní šaty
až po jízdní kolo.
Na vybírání pilně pracovala již sehraná
parta, která vybrané věci ihned roztřídila.
Díky jim pak v neděli mohla vypuknout
Zvířecí hrabárna.
Program byl pestrý. Tradičně výborná
kavárna, tvůrčí dílny, výstava zakrslých
králíčků, ukázka výcviku psů, dětský
zvířátkový kolotoč, prezentace charitativní
organizace, která se stará o toulavé kočky a
úžasné hudební vystoupení kapely Domácí
násilí. Třešničkou na dortu pak bylo
vystoupení divadelníků z Plané a Nynic
O opici Žofce.
Zábava byla výborná, pivo studené, děti i
dospělí se bavili a díky prodaným věcem se
kasičky pěkně naplnily. Z výtěžku letošního
bazaru můžeme štědře přispět na opravu
hlavního oltáře.
Všem pořadatelům a účinkujícím velké díky
za odvedenou práci a všem kupujícím díky
za to, že hodně nakupovali.
Alena Havelková

foto: Jan Nesvadba
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Výsledky literární soutěže 2021
Vyhodnocení letošní literární soutěže nám trochu oddálily technické problémy, které jsme v knihovně měli.
Konečně je to ale tady! Letos se soutěže zůčastnilo 33 malých spisovatelů v prvních třech kategoriích.
Kategorie čtvrtá (dospělácká) zůstala bohužel prázdná, což nás trochu mrzelo. Doufáme ale, že příště již
bude účast větší. Ceny věnovaly Obec Dýšina a Obecní knihovna Dýšina a žádný soutěžící neodešel s
prázdnou. A kdo že tedy vyhrál?
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

1. místo: Štěpánka Kabrnová

1. místo: Frederick Ings

1. místo: Markéta Peková

2. místo: Dorota Kabrnová

2. místo: Anna Havelková

2. místo: Klára Vovsová

3. místo: Justýna Rousová

3. místo: Jakub Šnajdr
Zvláštní ocenění za kreativní
pojetí tématu: Laura Bauerová

Všem soutěžícím děkujeme za pěkné texty a výhercům gratulujeme! Kompletní výsledky naleznete v
knihovně, nebo na jejích webových stránkách.
Jakub Rous, knihovník
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Charitativní akce pořádaná
společností NanoUltron s.r.o.
vynesla 140 tisíc
V červenci se uskutečnila v areálu
fotbalového klubu FK Dýšina
charitativní akce, jejíž výtěžek byl
věnován na podporu rodiny
devítiletého Honzíka, který prodělal
krátce po narození syndrom náhlého
úmrtí. Lékaři ho zachránili, potřebuje
nyní celodenní péči a speciální
terapii. Část příspěvku byla věnována
na psí útulek Borovno a také ZOO
Plasy.
V rámci akce proběhlo fotbalové utkání mezi týmem Nanoultron s.r.o., který tvořili obchodní partneři a
sportovní celebrity a týmem Real Top Praha, v kterém hrají osobnosti českého šoubyznysu. Po celý den
mohly děti využít řadu atrakcí, jako skákací hrad, malování na obličej nebo řemeslné dílničky. O hudbu se
postaraly skupiny GUTTA, Gallileo, Metalica Czech Tribute Band, Steel Engraved a Fata Morgana. Celková
částka, která byla předána na dobročinné účely činí 140 000 Kč.
Děkujeme Obci Dýšina a panu starostovi J.Egrmajerovi za hladký průběh akce a poskytnutí materiálního
vybavení. Dále děkujeme našim partnerům: Obec Chrást, Obec Kyšice, Generali Česká pojišťovna, Hospoda
Tachovská, Greengate Dýšina, Mušek reality, Česká spořitelna a.s., WPA, Rotfox s.r.o, Novin okna,
Oncemedia, Pert Lang Remax, Pebal s.r.o, BBCars, Zios profi, Apartsee, Jakub Zacharda, Protlaky s.r.o.,
Copatisk s.r.o., IKO stavby, Žárohmoty spol s.r.o., Vinařství Zikmund, Easy Homes s.r.o, MONOS s.r.o, Petr
Karpíšek, Interobal, Medigran s.r.o., Mražené speciality s.r.o., Gaza sport, PT Servis s.r.o., Chytrá adresa s.r.o.
Město Plzeň obvod 3, UMO4, Rock radio, Sprintsteel s.r.o.
Tomáš Křen, jednatel společnosti NanoUltron s.r.o.

Dýšinští senioři uspořádali v červenci povedený zájezd do Staré Boleslavi a nedalekého Hlavence, kde navštívili
zeleninovou farmu Smotlacha.
foto: Jana Bílá
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Pozvánky
Zajděte se podívat do Galerie Modrý salónek na výstavu fotografií Rostliny v Dýšině a okolí. Přijít můžete
9., 16., 23. a 30. září, vždy od 17 do 19 hodin.
V neděli 10. října 2021 uspořádá TJ SPV Dýšina v odpoledních hodinách Den s volejbalem. Podle počasí se
bude hrát buď venku anebo v tělocvičně základní školy. Přijďte si vyzkoušet volejbal bez ohledu na to, jaké s
ním máte zkušenosti a kolik vám je let.

Obecní zpravodaj vydává Obec Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. verze na www.obecdysina.cz.
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