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Velikonoce jsou za námi a jaro v plné práci, stejně tak jako majitelé zahrad a zahrádek. K jarnímu úklidu veřejných prostranství v Dýšině
se můžete přidat při dobrovolnické akci Ukliďme Česko. 						
Foto: Jiří Mičan

Úvodník
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o aktuálních záležitostech, kterým
se nyní věnujeme. Máme za sebou druhé
veřejné projednání při tvorbě strategického plánu a jeho finální verzi budeme
schvalovat na jednání zastupitelstva obce
dne 25. dubna 2016. Na základě tohoto dokumentu bude upraven investiční plán do
roku 2018, čímž budeme reagovat na Vaše
hlavní podněty a požadavky. Strategický
plán vychází z většinového názoru a bude
důležitým podkladem pro další rozhodování Zastupitelstva obce Dýšina.
Jak již určitě víte, zahájili jsme tvorbu
nového územního plánu a tomuto tématu
jsem věnoval samostatný článek uvnitř
zpravodaje. Velmi nám záleží na zázemí
naší základní a mateřské školy a chceme
našim malým i velkým školákům poskytnout kvalitní stravování, proto připravujeme stavbu kompletně nové školní jídelny. Stávající jídelna již řadu let funguje

na základě výjimky hygieny. O přípravách
stavby se dočtete na dalších stránkách
tohoto zpravodaje.
Aktuálně probíhá stavba chodníku do
Nové Huti, která bude dokončena v průběhu května. V rámci této stavby zastupitelstvo obce rozhodlo o pokácení tří
starých lip na staveništi. K rozhodnutí
o pokácení jsme dospěli na základě posudku odborného arboristy a po zkušenostech s pádem lípy u kostela. Hledisko
bezpečnosti našich obyvatel převážilo nad
všemi ostatními.
Také připravujeme projektové dokumentace na opravu a rekonstrukce místních komunikací Na Vyhlídce, Lepší,
Husova, Kostelní, Novohuťská a Duhová.
S blížícím se létem probíhají intenzivní přípravy na další sezónu na koupališti v Nové
Huti. Bude pro Vás připravena nová terasa
u kiosku, opravený nátěr dětského bazénu,
nové dětské herní prvky včetně opraveného pískoviště. V zimě proběhla oprava

nátokového objektu, aby bylo zajištěno co
největší množství čisté vody. Rada obce
a zastupitelstvo obce bude v dubnu rozhodovat o doplnění nových laviček a stolů na
novou terasu, odrazového prkna a stavbě
beachvolejbalového hřiště ještě pro letní
sezónu 2016. Věřím, že tyto úpravy zlepší
kvalitu poskytovaných služeb pro všechny
návštěvníky.
Během jara a léta pro Vás uspořádáme
řadu kulturních a sportovních akcí jako
např.: Folklorní odpoledne MFF CIOFF
Dýšina 12. června, Dýšina FEST 18.
června, Pivní slavnosti 27. srpna, o všech
akcích budete informováni ve zpravodaji
i na webu obce.
Po loňských velmi kladných ohlasech
se i letos u nás zopakuje akce „Ukliďme
Česko“ v sobotu 16. dubna, do které se
opět zapojí i obec.
Přeji Vám příjemné jarní dny plné sluníčka a pohody.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Mše v prázdném kostele
Mým prvním místem po kněžském
svěcení byly farnosti Ostrov a Jáchymov.
V Jáchymově krátce předtím zemřel už
v poměrně vysokém věku místní farář P.
Krásenský, který v těchto končinách strávil
několik desetiletí. Dokud mohl, objížděl
vždy v sobotu večer a v neděli dopoledne
celou svou rozsáhlou krušnohorskou farnost
a ve všech jejích kostelech sloužil mši svatou.
V malých vesničkách jáchymovské
farnosti chodilo do kostela ze začátku jeho
působení jen několik starších lidí. A jak šel
čas, lidé umírali, noví nepřibývali, kostely se
vyprazdňovaly, na mše svaté chodilo stále
méně a méně lidí, až to dopadlo tak, že na
některých místech stál P. Krásenský u oltáře
sám a v prázdném kostele sloužil mši. Bez
ohledu na to konal dál každou sobotu
a neděli svou obvyklou pouť, měsíc za
měsícem, rok za rokem. Když někdo pozna-

Pietní akt u hrobu
gen. Josefa Ereta
V úterý 15. března 2016 se sešli členové
rodiny brig. gen. Josefa Ereta společně
se zástupci 44. lehkého motorizovaného
praporu z Jindřichova Hradce, který tuto
malou vzpomínku organizoval, s dalšími
občany u rodinné hrobky rodiny Eretů
z Červeného Hrádku, aby opět vzpomenuli
osobnost brigádního generála Josefa Ereta.
Miroslav Tlustý

menal, že je to mrhání časem i benzínem,
a zeptal se P. Krásenského, proč mu stojí za
to dělat tak zbytečnou věc jako sloužit mši
ve vesnici, kde už několik let nepřišel nikdo
do kostela, odpovídal kněz, že to dělá právě
kvůli těm lidem, kteří nepřijdou, že právě
oni potřebují, aby se tu za ně někdo modlil.
Na P. Krásenského si občas vzpomenu,
když mohu navštívit někoho starého
a nemohoucího. Lidé připoutaní svým
věkem nebo zdravotním stavem k posteli
si často stěžují, že už k ničemu nejsou, že
už nic nemohou dělat a jsou na tomhle
světě zbyteční. Kdo ví, jak to všechno je?
Kdo ví, jestli ona na první pohled zbytečná
mše P. Krásenského v prázdném krušnohorském kostele nebyla opravdu mnohem
důležitější, než se zdálo? A kdo ví, jestli
život lidí nesoucích břemeno nemoci nebo
stáří není mnohem důležitější pro nás

pro všechny, než se na první pohled zdá?
Možná, že právě tihle lidé chovající v srdci
hodnoty uzrálé mnoha desetiletími jejich
života a pročištěné mnohým utrpením, jsou
těmi, kteří drží na tomto světě nás, kteří
ještě mnoha věcem nerozumíme, mnohé
nechápeme a nedokážeme ještě rozlišit, co
je opravdu důležité.
Já už jezdím jen do míst, kam lidé na mši
v neděli přijdou, a v kostelech v Plané nade
Mží a v Kostelci se už bohoslužby skoro
neslouží. Asi mi schází odvaha P. Krásenského věřit ve smysl toho, co na první
pohled není efektivní a nepřináší žádné
viditelné výsledky. U starých a nemocných
lidí ale tímhle pokušením netrpím. Věřím,
že jejich neefektivní životy bez viditelných
výsledků mají hluboký smysl a drží nás nad
vodou.
P. Pavel Petrašovský, farář

Radost z poděkování

Poděkování je slušné. A udělá velkou
radost oběma stranám. Okrašlovací
spolek si tuto radost dopřává s velkou
chutí již šestý rok. Během celého roku si
všímáme nejen výjimečných aktivit lidí
v Dýšině, ale i „drobné“ a poctivé dobrovolnické práce.
Letos jsme se dohodli poděkovat těm
„neviditelným“ kamarádkám a kamarádům, kteří vykouzlí ve svých kuchyních
skvělé domácí moučníky, nebo navaří
dobrý svařák, kávu, pro děti šťávu či teplý
čaj. A s úsměvem jej nabízejí. S dobrým
jídlem a pitím je spojená pohoda, která je
nepostradatelnou součástí každé fungující

společnosti, rodiny, a určitě i spolku. A my
si myslíme, že u nás v „Okrašlováku“ to
určitě platí!
List „Poděkování“ vytvořil v letech 1911
až 1913 Pavel Kraus, pedagog zdejší školy.
Od roku 2014 ztvárnila grafický list Pavla
Velleková. Zachytila na něm historickou
novohuťskou zvoničku z roku 1923,
jeden ze symbolů Okrašlovacího spolku.
Grafický list vyjadřuje i úctu k našim
předkům, jejich snahám, i k historii Nové
Huti a Dýšiny. Takže opravdu stojí za
to, si jej zasklít a vyvěsit na zeď, jak nás
ujistili někteří letošní dýšinští „vavřínem
ověnčení“ laureáti! A zde patří i poděkovat
autorce grafického listu.
Pokud Vás zajímá, kdo byl tímto
poděkováním už oceněn, podívejte se na
webovou stránku:
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/
spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
podekovani-2/
Slávka Nesvadbová

FOTO HÁDANKA
V minulém čísle jsme Vám nabídli historický pohled na letní sokolské
cvičiště v Nové Huti, snímek byl pořízen před vstupní branou cca kolem r.
1940. Více informací k němu můžete najít v obecním Zpravodaji, březen/
duben 2011, str. 9–10, viz: http://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/220cs_2.pdf&original=zpravodaj+15m.pdf
Fotohádanka pro duben je trochu náročnější. Poznáte, kde je snímek
pořízen a ve které zhruba době? Odpověď jako již obvykle přineseme
v dalším čísle.
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Doly a železárna v Klabavě
Bydlím v Dýšině skoro celý život. Moji předci
pobývali v Nové Huti už před I. světovou
válkou a na následky měnové reformy v r.
1953 bydlíme v Dýšině už trvale. Vyrůstal
jsem pod kouřovou clonou Hrudkoven,
pece Rudných a nerudných dolů Ejpovice
(RNDE). Drhl jsem jablka kartáčem, bál
se zatřást jehličnatými stromy a podle stop
v prachu na silnici poznal, kdo už šel do
školy. I oba moji rodiče pracovali v RNDE,
jejichž velkolom železné rudy byl ve shodě
s názvem na katastru Ejpovic, ale hlavní
provoz na katastru Dýšiny. Maminka se půl
roku léčila v Janově na zaprášené plíce, tím
trpěla většina tehdejších obyvatel. Mám tedy
běžné zkušenosti svých vrstevníků. A přesto
jsem měl jen povrchní představu o tom, co
předcházelo éře hrudkování a povrchové
velkotěžbě železné rudy.
Až se mi dostala do ruky kniha RNDr. M.
Langa „Kterak železo z moře do Rokycan
přišlo“, vydaná r. 2006. Zde je zevrubně
probrán celý železorudný revír táhnoucí se
od Dýšiny přes Ejpovice, Klabavu, Litohlavy
až do Rokycan. Proč se v názvu říká, že
železo z moře do Rokycan přišlo? Protože
v našem revíru se jedná převážně o rudy
vzniklé sedimentací v pradávných mořích.
Je to hlavně hematit a siderit, obě rudy
jsou hodně kyselé, s vysokým obsahem
křemíku. Jejich průměrná kovnatost je 26%.
Hrudkování je technologie na zpracování
chudých rud s obsahem od 25% železa.
Autor publikace M. Lang je ložiskový
geolog, v době vydání knihy působil v Muzeu
dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nyní je
již několik let ředitelem Muzea Středních
Brd ve Strašicích. V sobotu 19. března 2016
vedl exkurzi Okrašlovacího spolku po okolí
Klabavy, které se účastnilo k našemu milému
překvapení kolem 80 účastníků.
V okolí Klabavy a Ejpovic bylo historicky
asi 42 dolů převážně hlubinných. První
naší zastávkou byl Starý hrad, někdy zvaný
Starý zámek. Je to nenápadná zřícenina
v prvé zatáčce silnice nad přejezdem trati.
Z hrádku stojí jen jedna zeď těsně nad
kolejemi. Představu o hradu si lze udělat dle
Langhansovy rytiny z r. 1844. Hrádek zanikl
již v 15. století, snad důsledkem válek za
Jiříka z Poděbrad. Rokle pod ním je přírodní
památkou, kde jsou nejen zbytky horních
děl, ale hlavně je to význačné naleziště
zkamenělin.
Další zastávka byla pod železniční tratí,
kde bylo dříve v příkrém svahu několik
štol zásobujících železnou rudou hlavně
huť v Klabavě. Nejvýznamnější byl důl

Kristianie; měl v r. 1860 štolu 165m dlouhou
a ruda se zde těžila ve vysokých komorách
(kavernách). Kristiánie pak byla využita
i 50tých letech v rámci rudného průzkumu
a nedávno zkoumána v době přípravy železničního koridoru. Portál dolu byl zavalen
v 70 tých letech a ještě nyní je znatelný vodní
vývěr. Ruda z těchto štol se vozila úzkokolejkou, po níž horníci tlačili vozíky do hutě
v Klabavě. Na této zastávce jsme si mohli
zahrát na geology s kladívky, což okouzlilo
hlavně přítomné děti.

Zvenku jsme si prohlédli komplex
železárny v Klabavě, která patří u nás k nejzachovalejším. V Čechách byly dříve pece
výhňové než vyšší šachtové. U výhňových
pecí bývala výtěžnost rudy jen 50%, spotřeba
5 kg dřevěného uhlí na 1 kg železa a struska
se odstraňovala z hroudy železa ve zkujňovacích hamrech. Těch bylo na řece Klabavě
více než mlýnů, např. na Padrti, několik ve
Strašicích, v Dobřívě, u Hrádku u Rokycan,
v Rokycanech, Semlerův v Chrástu, jen
Dýšině byly tři – Kocůmova lopatárna
U Kulhánů v Drousenicích a v Nové Huti dva
jako předchůdci Bílého mlýna. Surovinou
pro pece bývala zoxidovaná limonitová ruda
(hnědely) těžená převážně na povrchu.
V Klabavě byly před r. 1610 asi jen nižší
pece, zvané vlčí. Třicetiletá válka ochromila
jejich provoz a hospodářsky téměř zničila
Rokycany. V r. 1643 se vzmáhá nová huť
v Klabavě dvěma 7m vysokými pecemi na
dřevěné uhlí s vyzdívkou z arkózy, vápenec
se dováží od Zdic a později se přistavuje
i slévárna. Následný rozvoj Klabavské
železárny tak hospodářsky zachránil

Rokycany. V polovině 19. století se přestavují
pece na pudlovací, v kterých se topí černým
uhlím z Radnicka nebo Mirošova. Jedním
z vrcholů výroby byl r. 1856, kdy zde
pracovalo 220 zaměstnanců včetně horníků
(J. Hučka, 1994). Hutní výroba v Klabavě
upadá až s vynálezem bessemerování,
thomasování a Siemens-Martinských pecí.
Výrobky jsou zde dražší, železárna nemá
vlečku a zpracovává poměrně chudou rudu.
Později její hutní výrobu přebírá Bedřichova huť v Rokycanech, která má i vlastní
Ringelovu koksovnu. Vysoké pece jsou
v Klabavě vyhašeny v r. 1892 a od té doby
upadá i hornictví. Dále je zde jen strojírenská výroba, železárny jsou definitivně
zrušeny v 1926. Kromě průmyslové litiny
a kamen se v Klabavě lila i umělecká litina.
Za povšimnutí stojí pamětní deska Mistra
Jana Rokycany, která visí na Městském
úřadu v Rokycanech, nebo náhrobní desky
na zdech kostela Nejsvětější trojice tamtéž.
Poslední zastávka vycházky byla na
nátoku řeky do Ejpovického jezera. Byla
v rychlosti vzpomenuta sypaná hráz nad
Klabavou z r. 1958, v níž byla využita
i halda strusky z místní železárny a měla
chránit povrchový důl hrudkovny před
povodněmi. Stejný účel měly i dva tunely
přeložky řeky z r. 1960, které jsou 1.560m
dlouhé. Z časových důvodů jsme nevylezli
na ohromné dvouetážové odklizy hlušiny ze
skrývky povrchového velkolomu, kterými
byl nesmyslně zasypán nejbohatší hlubinný
důl Antonína Paduánského.
Na této vycházce nešlo stihnout vše. Na
podzim, až opadá listí, chceme pokračovat
v oblasti kolem Ejpovic. Chybí nám světoznámé proterozoické (pro nás starší starohorní) mořské útesy a poslední hlubinné
doly na železnou rudu Ejpovice I a II. Ale
hlavně si musíme říci vše o povrchovém
dolu Hrudkoven a ukázat fotky z té doby.
Proto se těšíme na další setkání s vámi.
J. Nesvadba, Okrašlovací spolek
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Informace z rady obce
Hospodářský výsledek za rok 2015
Hospodářský výsledek obce Dýšina
za rok 2015 činí 12 921 797, 73 Kč.
Skutečné celkové příjmy za rok 2015
činily 40,9 milionu Kč, skutečné celkové
výdaje 43,9 milionů Kč. Za začátku roku
2015 bylo na účtech obce 18,4 milionů
Kč, na konci roku 2015 to bylo 26,3 Kč.
Rada obce doporučila zastupitelstvu
schválit tento výsledek a převést ho
na účet 432 tj. výsledek hospodaření
předcházejících účetních období. Rada
také doporučuje zastupitelstvu schválit
návrh závěrečného účtu obce Dýšina
za rok 2015 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015
provedené Krajským úřadem Plzeň-

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
11. dubna a 9. května
v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 25. dubna v 18 hodin
v Modrém salonku

ského kraje, a to bez výhrad.
Smlouva o spolupráci mezi obcí
a Římskokatolickou farností Dýšina
Farnost Dýšina navrhla obci smlouvu
o spolupráci. Jde o vzájemnou dohodu
mezi Obcí Dýšina a Římskokatolickou
farností Dýšina týkající se historického
církevního majetku, s cílem prohloubit
dosavadní spolupráci s respektem
k významu obou subjektů a navázat
další formy spolupráce a propagace
společných akcí. Farnost se smlouvou
zřekne nároků na historicky církevní
majetek, který považuje za neoprávněně
převedený na obec. Obec se zaváže,
že se bude jako dosud podle svých
možností podílet na opravě historických
církevních památek a spolupracovat
na akcích pro veřejnost, které farnost
pořádá. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit tuto smlouvu.
Příprava koupaliště na novou sezónu
Zastupitelstvo obce schválilo již v únoru
vybudování nové terasy u kiosku ve
sportovním areálu v Nové Huti. Na

novou terasu i kolem koupaliště budou
pořízeny také nové lavičky. Na základě
jednání mezi stavebně investičním
výborem zastupitelstva, zástupci Okrašlovacího spolku a provozovatelem areálu
dojde letos ještě k umístění nových
dětských herních prvků v hodnotě 50
000 Kč do prostoru sportovního areálu –
koupaliště. Tato investice byla původně
pro letošní rok zamýšlena do Paškova
parku, kde se bude realizovat později.
Rada obce proto uložila provozovateli
předložit návrh dětských herních prvků
a plán jejich umístění a také kalkulaci
beachvolejbalového hřiště a cenovou
nabídku na odrazový můstek (prkno),
o jehož instalaci uvažuje. Provozovatel se dál bude podílet na zatraktivnění sportovního areálu v nadcházející sezóně kromě obvyklých příprav
následujícími kroky: nátěrem zábradlí,
zajištěním odpadkového koše u vstupu,
pořízením nových tyčí na nohejbalové
hřiště, úpravou okolí studánky u vstupu
a opravou dětského pískoviště.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

K historickému církevnímu majetku v Dýšině
V lednovém čísle obecního zpravodaje byla
zpráva o tom, že se Biskupství plzeňské
obrátilo na Obec Dýšinu s žádostí o jednání
ohledně historického majetku dýšinské
farnosti, který je teď ve vlastnictví obce.
Zastupitelé na svém prosincovém jednání
vyjádřili nesouhlas s tím, aby byl tento
majetek nebo jeho část na farnost znovu
převeden, protože nemají mandát k tomu
posuzovat právní výklady týkající se toho,
jestli nabytí těchto pozemků obcí bylo podle
zákona, nebo ne. Pokud by farnost chtěla
svůj historický majetek získat zpět, musela
by tedy předat celou záležitost soudu,
aby rozhodl, komu dané pozemky patří.
V Plzeňském deníku se pak objevil dosti
bulvární článek popisující, jak tato záležitost
pošramotila vztahy mezi obcí a farností
a rozdělila Dýšinu.
Rád bych velmi krátce vysvětlil, o co šlo.
V roce 1991 byl přijat zákon s tzv. blokačním
paragrafem, který stanovoval, že se historický církevní majetek nesmí převádět na jiné
osoby do té doby, než bude vyřešen problém
církevních restitucí. Přesto bylo poté – snad
vinou nepozornosti katastrálního úřadu –
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několik pozemků, které před únorem 1948
patřily dýšinské farnosti, převedeno z vlastnictví státu na Obec Dýšinu. Podle právního
názoru biskupství se tak stalo v rozporu se
zmíněným blokačním paragrafem. Museli
jsme se tedy ve farnosti rozhodnout, zda
tento převod soudně napadneme, abychom
mohli o dané pozemky poté požádat v rámci
církevních restitucí, kde je povinnou osobou
vydávající historický církevní majetek stát
a nikoliv obec. Za zmínku stojí, že se jednalo
hlavně o pole nad školou, které by se mohlo
rozparcelovat na stavební pozemky a jehož
hodnota je tedy více než 12 milionů korun.
Proběhlo náročné a nikoliv jednomyslné
jednání farní rady, kde zaznívaly velmi vážné
argumenty o tom, zda se vůbec můžeme
vzdát majetku, jehož jsme pouze správci,
zda by v budoucnu mohl zisk z tohoto
majetku pomoci znovu opravit kostel nebo
např. zajistit, aby v Dýšině mohl i nadále
sídlit farář. Nakonec však těsnou většinou
zvítězil ve farní radě pohled, že jsou pro
nás dobré vztahy v Dýšině důležitější než
možnosti, které by farnosti zmíněný majetek
dával. Rozhodli jsme se tedy, že nabídneme

obci z naší strany velmi džentlmenskou
dohodu, že se pozemků, na které bychom
mohli mít nárok, vzdáme, pokud by obec
souhlasila s prohlášením, že bude i nadále
podporovat aktivity farnosti vůči veřejnosti,
opravy kulturních památek a život farnosti
v Dýšině. Nyní tedy předpokládám, že zastupitelstvo obce bude o uzavření této dohody
jednat.
Nutno poznamenat, že se tím vydávám
riziku, že mi někdy bude vyčítáno, že jsem
farnost připravil o značný majetek, kterým
by třeba mohla sloužit veřejnosti, investovat ho do charity nebo do oprav památek.
Přesto chci věřit, že se v budoucnosti toto
rozhodnutí farnosti vrátí v dobrých vztazích,
které v Dýšině na úřadě obce i mezi veřejností bude mít. Majetek má pro církev
služebný charakter: má smysl pouze tehdy,
když umožňuje, aby církev ve světě dělala to,
co je její hlavní poslání – vytvářet prostor pro
vztah k Bohu, předávání křesťanství a službu
potřebným. Doufám, že dýšinské farnosti
se to bude dařit i bez podpory zmíněného
majetku.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Stavba nové školní jídelny
Snažíme se o zkvalitnění všech služeb
našim občanům, a proto nás velmi trápil
nevyhovující hygienický stav školní
kuchyně a jídelny, které řadu let fungují
na základě tolerance hygienického dozoru.
Veškerá technika včetně odvětrávání se
nachází v havarijním stavu, který nebylo
možné řešit jen opravou.
V těchto dnech již měly být dokončovány přípravné práce na stavbě školní
jídelny a mělo probíhat výběrové řízení, ale
bohužel Vám musím oznámit, že projekční
práce nabraly výrazné zpoždění.
Toto zpoždění ze strany dodavatele
projektové dokumentace z největší části
způsobil jeden problém, který mohl být
těžko předvídán - vzduchotechnická
jednotka. Ta musí od letošního roku
splňovat daleko přísnější podmínky
rekuperace energie. Samotní výrobci těchto
jednotek ještě v únoru 2016 neměli přesné
specifikace a rozměry jednotek, které budou
přísnější předpisy splňovat. Výsledkem je,

že prostor pro vzduchotechniku musí být
výrazně vyšší, než se původně počítalo, což
odstartovalo sérii komplikací.
Prostor pro vzduchotechniku je
uvažován pod spojovacím krčkem, a tudíž
bylo nutné podlahu posunout níž a dostala
se až metr pod úroveň stávající moštárny.
Poté by bylo velmi technicky obtížné
statické založení nové stavby a zajištění
stávající moštárny. Cenový dopad by byl
vyšší než zbudovat moštárnu novou a též
by se samotná stavba poměrně výrazně
časově prodloužila. Vzduchotechnickou
jednotku nelze umístit jinam, jelikož není
jiné vhodné místo, které by nebylo příliš
daleko od kotelny, aby se budoucí provoz
výrazně neprodražil z energetického
hlediska.
Co to znamená pro samotnou stavbu?
Rada obce doporučila stavbu nové školní
jídelny přesunout na příští kalendářní
rok a zahájit ji co nejdříve, tzn. v březnu
až dubnu 2017. Zahájení v létě letošního

roku by posunulo průběh realizace až do
zimy, což by bylo provozně velmi složité
a děti by musely v zimě přecházet do
Modrého salónku, kde bude pro všechny
děti zajištěno náhradní stravování formou
dovozu jídel z jiné školní kuchyně.
Společnost BRM spol. s r. o. si je vědoma,
že z části za popsanou situaci zodpovídá,
a proto ve své žádosti nabízí kompenzaci ve
formě bezplatného provedení doplňujících
projekčních prací, o kterých bude rozhodovat rada obce a zastupitelstvo obce.
Jsem přesvědčený, že i přes tyto
komplikace se výstavba nové školní jídelny
zrealizuje ke spokojenosti žáků, rodičů,
personálu kuchyně i ostatních strávníků.
S nájemcem Modrého salonku jsme se
domluvili na zpětvzetí výpovědi a Modrý
salónek bude provozován do února 2017.
O upřesnění podmínek nájemní smlouvy
bude jednat rada obce. O výsledku budete
následně informováni.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Územní plán obce Dýšina
V minulém vydání obecního zpravodaje
jste se dozvěděli, že byla usnesením Zastupitelstva obce Dýšina dne 22. února 2016
nastartována tvorba nového územního
plánu (ÚP). Nyní se pokusím ÚP a jeho
tvorbu, která nás nyní čeká, podrobněji
popsat. ÚP obce je hlavní dokument
tvořený grafickými a textovými částmi,
který popisuje a vymezuje celé katastrální
území obce. Pro každý metr plochy obce
je přiřazeno funkční využití této plochy,
což znamená, že tímto vymezením je
určeno, jak s daným pozemkem může být
nakládáno. Odst. 1, §18 zákona č. 183/2006
Sb. říká: „Cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.“ Z citovaného
zákonného ustanovení je zřejmé, že
záležitost je velmi složitá. Když to zjednodušeně shrnu, tak ÚP má popisovat
současný stav a možný dlouhodobý rozvoj
území. Samozřejmě každý to může vidět
úplně jinak …
Nyní se pokusím popsat, jak probíhá
tvorba ÚP obce a přepokládaný časový
odhad v našem případě. Základní impuls

vychází z obce (ať již na podnět žadatele nebo
z vlastní vůle obce) jakožto navrhovatele
směrem k pořizovateli, což je úřad územního
plánování v našem případě Magistrát města
Plzeň odbor stavebně správní (MMP). Tímto
podnětem je rozhodnutí zastupitelstva obce,
které u nás již proběhlo. Dále probíhá výběr
zpracovatele – projektanta ÚP, sběr podnětů
(v našem případě do 30. 6.) a shromáždění
analytických podkladů území. Na základě
těchto podkladů projektant zpracuje
návrh zadání ÚP (podzim 2016). V této
etapě pořizovatel ÚP (MMP) zašle návrh
zadání ÚP dotčeným orgánům, sousedním
obcím a veřejnosti prostřednictvím veřejné
vyhlášky. Všichni účastníci mají v rámci
stanovených lhůt možnost se vyjádřit
a zaslat pořizovateli – MMP, připomínky
a požadavky a dotčené orgány zašlou stanoviska k návrhu zadání ÚP. Pořizovatel ve
spolupráci s obcí a projektantem upraví
návrh zadání a následně o něm rozhodne
zastupitelstvo obce, čímž se dostáváme do
etapy návrhu ÚP. V této fázi bude připraven
návrh s detailním, kompletním řešením
návrhu ÚP. Po tomto zpracování budou
ve stanovených lhůtách všichni zúčastnění
vyzváni ke společnému projednání návrhu
ÚP a následně běží lhůty pro vyjádření.
Předpokládám, že tato etapa může být
ukončena koncem příštího roku. Na základě
vyhodnocení může být tento proces doplněn

nebo i zopakován a ÚP upraven. Takto
upravený návrh ÚP postoupí do fáze řízení
o územním plánu. Opět probíhá veřejné
projednání a nyní můžou vlastníci pozemků
a staveb podat námitku, ke které se vyjadřují
dotčené orgány, a následně rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud vše proběhne bez
nutnosti dalších kroků a možných přehodnocení návrhu ÚP, postoupí se do finální
části, a to vydání územního plánu formou
opatření obecné povahy rozhodnutím
zastupitelstva obce, což by mohlo být cca
v polovině roku 2018.
Jak vidíte, tak proces pořizování ÚP je
opravdu složitý. Na druhou stranu se jedná
o zcela zásadní dokument, který ovlivňuje
budoucí vývoj obce po stránce ochrany
přírody, urbanistické i rozvojové.
Závěrem tohoto článku Vás chci ujistit, že
zákon pamatuje na práva každého vlastníka
a pokud by došlo k poškození Vašich práv
vůči současnému ÚP, tak máte nárok na
finanční kompenzaci, ale naopak není
právní nárok na zařazení vašich podnětů ke
změně využití území. Na výslednou podobu
ÚP budou mít zásadní vliv dotčené orgány
a rozhodnutí zastupitelstva obce. Věřím, že
výsledkem této dlouhé cesty bude kvalitní
územní plán, který bude vyhovovat rozvoji
obce tak aby, bylo zachováno nebo zlepšeno
prostředí pro život v naší obci.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Zajímavosti o mostech na nové trati Rokycany - Plzeň
Součástí stavby „Modernizace trati
Rokycany – Plzeň“ není pouze nově
budovaný nejdelší železniční tunel
v České republice, ale též celá řada
mostů, propustků a opěrných i zárubních
zdí. V naprosté většině případů se
jedná o objekty v úsecích původní
trasy provozované trati. Úpravy železničních mostů a propustků proto mají

zpravidla charakter komplexní přestavby
s návrhovými parametry nového objektu.
Mostní objekty musí být přestavovány
po polovinách ve výlukách jednotlivých kolejí, zatímco provoz ve druhé
koleji je zajištěn zpravidla pažením.
Stavba zahrnuje celkem 41 inženýrských objektů, z toho 14 železničních
mostů, 1 silniční most a 15 železničních

propustků. Mostní objekty ve stavebním
úseku Rokycany – Ejpovice jsou již plně
dokončeny a provozovány. Ve stavebním
úseku Plzeň Doubravka byl provoz na
nových mostních objektech v koleji
č. 1 zahájen po hlavních prohlídkách
a zatěžovacích zkouškách v listopadu
2015, zatímco kolej č. 2 bude dokončena
v červenci 2016.

Železniční most s dvojklenbou
v Ejpovicích
Původní kamenná dvojklenba z roku
1861, která byla vnímána jako jedna
z dominant obce, musela být nahrazena
novým mostem v důsledku změny geometrické polohy kolejí, vyvolané přestavbou
zastávky Ejpovice na trojkolejnou železniční stanici.
Nový most svým vzhledem odkazuje na
historickou konstrukci, je však proveden
ze soudobých materiálů jako železobetonový spojitý klenbový rám o dvou polích
s volnými šířkami po 9,70 m. Subtilní

polokruhové klenby mají tloušťku 0,45 m.
Spodní stavba i poprsní zdi klenby jsou
obloženy kamenem.
Při přestavbě bylo využito skutečnosti,
že most byl až do roku 1925 jednokolejný
a mezi kolejemi se proto nachází mezilehlá
poprsní zeď. Ta byla využita pro zajištění
provozované koleje spolu s rozsáhlým
záporovým pažením za oběma opěrami.
Další upravované mosty jsou most přes
Potoční ulici a Hrádecký potok v Plzni
na Doubravce, most přes frekventovanou
Mohylovou ulici a most přes řeku Úslavu
v Plzni. O jejich úpravách si můžete přečíst

více zde: http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna
Autory textu jsou: Ing. Tomáš Wangler;
Roman Šimáček a Milan Špička, Metrostav
a.s., divize 5
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Fotbalové okénko
Muži:
Sobota 2. 4., 16:30 hod.,
Dýšina - Černice
Sobota 16. 4., 17:00 hod.,
Dýšina - Litice
Sobota 30. 4., 17:00 hod., Dýšina
- Letná

Mladší přípravky (6 - 8 let)
Středa 20. 4., 17 hod., Dýšina - Starý
Plzenec

Starší přípravky (8 - 10 let)
Pondělí 4. 4., 17 hod., Dýšina Černice B
Pondělí 18. 4., 17 hod., Dýšina Viktoria Ž
Pondělí 25. 4., 17 hod., Dýšina Junior Plzeň

Přijďte fandit

našim fotbalistům
reprezentujícím Dýšinou !!!
Petr Pěč, předseda FK Dýšina

Capkací výlet
na Krasíkov
a do kláštera Teplá
V sobotu 23. dubna Vás zve TJ SPV
Dýšina na další z oblíbených Capkacích
výletů, tentokrát do nově zrekonstruovaného kláštera Teplá a na vrch Krasíkov.
Odjíždět se bude v 8:30 hodin z autobusové
zastávky Dýšina-náves, společně se pojede
autobusem do Teplé, kde čeká výletníky
prohlídka kláštera a podle zájmu případně
oběd v zámecké restauraci. Poté se přejede
autobusem do Kokašic, kde se uskuteční
prohlídka Dvoru Krasíkov, Amálčiny
mýdlárny a domácí zoo. Výlet završí turistická procházka na vrch Krasíkov, celková
délka pěší trasy je cca 3 km. Návrat do
Dýšiny bude do 16 hodin.
Cenu 150 Kč za člena TJ SPV Dýšina a 200
Kč za ostatní účastníky je nutno zaplatit
předem, buď ve cvičebních hodinách, nebo
u paní Jarmily Jedličkové, Dýšina, Zahradní
155, nejpozději do 15. dubna. S dětmi je
nutný doprovod dospělé osoby. V případě
malého zájmu, může organizátor akci zrušit.
Na pochodníky se těší pořadatelé.

Jarní fotbalová sezona začíná
Vážení spoluobčané a příznivci dýšinské
kopané, dovolujeme si Vás informovat
o novinkách kolem našeho fotbalového
klubu. Jak zajisté většina příznivců ví, naše
A mužstvo mužů přezimuje v tabulce na
prvním místě okresního přeboru a pečlivě
se připravuje na jarní část soutěže, která
mu může přinést postup do vytoužené B
třídy. Naopak B tým mužů se nacházel po
podzimní části na posledním místě nejnižší
městské soutěže.
Zimní přípravu začaly od února oba
týmy společnými tréninky. Soustředění
v Žinkovech pod vedení hlavního trenéra
A týmu Michala Ježka se zúčastnilo 18
hráčů, což se dá považovat za velký úspěch.
Třífázový trénink byl zaměřen na vytrvalostní a fyzickou kondici hráčů. Hned
první výběh ukázal, že dva měsíce lenošení
se na všech podepsalo a každý uběhnutý
kilometr hodně bolel. Celkově můžeme
konstatovat, že soustředění splnilo svůj
úkol a naběhané kilometry nám v jarní
časti soutěže pomůžou uhájit první místo
v tabulce. Bohužel se přes zimu objevily
i značné komplikace v podobě odchodu
klíčového hráče. Tu nám připravil Jan

Soroka, který dostal nabídku od německého
klubu. I přes velké komplikace spojené
s Honzovým odchodem mu klub povolil
přestup. Všichni jsme si uvědomili, že si tuto
možnost hráč Honzových kvalit zaslouží
a všichni mu budeme držet palce, aby se
mu nové angažmá vydařilo. Problémy
s prodloužením hostování a informace
o možném dlouhodobém pracovním
zaneprázdnění některých hráčů vedlo výbor
klubu k nepopulárnímu kroku. Aby došlo
k posílení hráčského kádru A mužstva,
muselo se B družstvo odhlásit ze soutěže.
Ale další důvod k ukončení B týmu byl také
stav hráčské základny - absence na postu
brankáře, kterému skončilo hostování,
a malý počet hráčské základny. Část
hráčů odhlášeného B týmu se přesune do
hlavního mužstva, kde tím vznikne zdravá
konkurence v boji o základní sestavu a také
se značně zvýší počet a kvalita náhradních
hráčů. Všichni věříme, že to může pomoci
k vytouženému postupu do B třídy. Tímto
Vás srdečně zveme na první mistrovské
utkání, které nás čeká na domácím hřišti 2.
4. 2016 v 16,30 hod. proti týmu Černice B.
Josef Vodvářka, FK Dýšina

Dýšina FEST – novinky
O tom, jak se myšlenka na Dýšina FEST
narodila, jsem vám vyprávěla v minulém
čísle Zpravodaje a na konci článku jsem vás
vybídla ke spolupráci, nebo jen ke sdílení
nápadů. No, nevím, nechce se mi věřit, že
by článek ve Zpravodaji nikdo nečetl, ani
že by nám nikdo nechtěl poradit, pomoci.
Možná, že si zatím jen netroufáte. Proto mi
dovolte jen stručně zmínit, jak se Dýšina
FEST vyvíjí, jak nám roste a sílí. Myšlenku
projektu finančně podpořil Plzeňský kraj,
a tak se nám lépe jedná a snadněji se plánuje
náplň celého odpoledne. Domluveni už jsou
žongléři se svým vystoupením, těší se na vás
studentská hudební kapela „Jen tak“ z Plzně,
pod odborným vedením si budete moci
vyzkoušet skákací chůdy i dvojkolky Segway.
Sbor dýšinských dobrovolných hasičů si

pro vás chystá zkoušku vaší kondice a síly
a naše tělovýchovná jednota samozřejmě
vymýšlí netradiční aktivity, které by vás
zaujaly. Ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou generála Pattona Dýšina
začneme pracovat na podobě plakátu, aby
zaujal všechny již z dálky. A aby se nám lépe
sportovalo, požádáme pracovníky školní
jídelny o některé jejich kulinářské speciality.
Jsme moc rádi, že stále platí slíbená pomoc
obce, kulturního výboru i Okrašlovacího
spolku. Tak jak, těšíte se na 18. červen stejně
jako my? Pojďme si společně držet palce, ať
se podaří Dýšina FEST dobře organizačně
připravit. A pro ty troufalejší ještě pro připomínku e-mailovou adresu kam můžete psát:
tjspvdysina@centrum.cz
Václava Zelenková, TJ Sport pro všechny

Starší děti z MŠ
Dýšina se účastnily
od ledna do března
plaveckého výcviku
v Rokycanech. Užily
si spoustu vodních
radovánek a na závěr
dostaly zasloužené
mokré vysvědčení.
Foto: Jana Bártlová
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Pozvánky na akce
Úterý 5. dubna, 18:30 hod., poslední
setkání Kurzu alfa na faře. Povídání
o křesťanství pro všechny: věřící i nevěřící,
tentokrát na téma „církev“.
Čtvrtek 7. dubna, 18 hod., beseda
s manžely Královcovými ze sdružení
Klíček na faře. Sdružení pomáhá rodinám
s onkologicky nemocnými dětmi.
Sobota 16. dubna, 9:30 hod., Dobrovolnické Ukliďme Česko, více viz níže
Neděle 17. dubna, 14 hod., Otevírání
studánek spojené s předchozí údržbou
Formánkovy studánky, zvou Okrašlovací
spolek a soubor Lucifer, začátek za mostem
v Nové Huti
Úterý 19. dubna, 18:30 hod., beseda
Mluvme o migraci na faře. Součástí
besedy bude krátký film, hlavním hostem
bude Vlasta Vyčichlová, odbornice na
otázku migrace.
Sobota 23. dubna, Povelikonoční
capkací výlet do Kláštera Teplá, pořádá TJ
SPV Dýšina, více info na straně 7
Neděle 24. dubna, 14:30 hod., Malé

setkání pěveckých sborů v dýšinském
kostele. Těšit se můžete na soubory
z Chrástu, Spáleného Poříčí, místní Gutu
a další hosty.
Sobota 30. dubna, Rej čarodějnic na
louce na návsi v režii TJ Sport pro všechny
Dýšina, od 15 hodin zdobení a stavení
májky, od 16 hodin hry a soutěže pro děti,
po nich oheň, pečení buřtů u vlastních
zdrojů. Čarodějnické převleky vítány!
Neděle 8. května, 15.30 hod., u pomníku
gen. Pattona před ZŠ, Oslavy osvobození
za účasti vnuka gen. Pattona, tradiční
kolona historických vozidel, koncert
souboru Gutta
Středa 11. května, 20. ročník charitativní akce Český den proti rakovině, TJ
Sport pro všechny Dýšina
Sobota 14. května, Zájezd ZO ČZS
Dýšina – Sušice, Klatovy, Krchleby, cena
150 Kč
Neděle 15. května, 14 hod., Májová
slavnost v Paškově parku, Okrašlovací
spolek a Lucifer

Děje se za humny
Tentokrát máme pro vás občasnou
pozvánku na zajímavé akce mimo Dýšinu
jen nedaleko. V sobotu 16. dubna v 17.00

se uskuteční jistě zajímavá přednáška akad.
arch. Davida Vávry Duchovní stavby.
Místo konání: Evangelická fara Chrást.

Ukliďme Česko
Dobrovolnická akce Ukliďme Česko je již
za dveřmi. Máte chuť přispět k tomu, aby
byla Dýšina o něco pohlednější a čistší?
Věnujte jí v sobotu 16. dubna trochu
svého času a práce. Můžete se připojit
k některé z následujících dobrovolnických
skupin, které budou uklízet na různých
místech v obci. Nebo se ještě můžete
rozhodnout vytvořit skupinu vlastní, jen
ji nahlašte na email nesvaslavka@seznam.
cz, aby Okrašlovací spolek s obcí mohli
zajistit odvoz posbíraných odpadků, jako
tomu bude u všech následujících míst.
Všude se začíná v 9.30 hodin, nezapomeňte pracovní rukavice, případně hrábě
a potřebné nářadí. Pytle budou zajištěny.
Seznam organizátorů dobrovolnického
úklidu:
1. prostor před koupalištěm v Nové Huti,
Chejlavovi
2. od mostu přes Klabavu k cyklopří-

střešku, Nesvadbovi
3. po staré vlečce k plynárně, Havelkovi
4. cesta od viaduktu k nádraží, Štemberovi
5. u Kačárny, Vellekovi
6. prostor mezi ulicí Přátelství a sběrným
dvorem, Maršálkovi
7. křižovatka mezi ulicemi Polní, Krátká
a Jasmínová, p. Bartovská a Sýkorová
8. V Loužku, Veverkovi a Kaftanovi
Nově se letos zapojí také děti a učitelé
z dýšinské školy, kteří budou uklízet
kolem dětského hřiště a v Rokli už 14.
dubna dopoledne.
Aktuální stav organizátorů a dobrovolníků úklidové akce můžete sledovat
také na interaktivní mapě na adrese: http://
www.uklidmecesko.cz/map. Za každou
malou i velkou nápomocnou ruku budou
organizátoři rádi. V loňském roce se
zapojila zhruba stovka dobrovolníků.
Překonáme ji letos?

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

Jaroslav Kazmíř
Marie Třísková
Ivan Laštovička
Zdeněk Auterský
Zdeňka Vrácovská
Jan Kozlík
Marie Valdmannová
Drahuše Valentová
Marie Čechová
Václava Šnebergrová
za SPOZ Hana Tlustá

Třetí řemeslný
jarmark se blíží!
V neděli 22. května v rámci poutního
veselí fara již potřetí nabídne prostor
pro šikovné ruce, hlavy plné nápadů
a všechny ty, kteří se chtějí zúčastnit
řemeslného jarmarku. Přijďte ukázat, co
umíte, podělit se o svoji zručnost a radost
z věcí udělaných od srdce. Vítáni jsou
opravdu všichni! Hlaste se na e-mail:
bafarbafar@seznam.cz. Těšíme se na vás.
Brůčkovi a spol.

Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. podoba zpravodaje je umístěna na www.obecdysina.cz.
Prepress: NAVA DTP, spol. s r.o., Tisk: NAVA s.r.o.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce Obecního zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka zpravodaje je vždy do 20. v měsíci. Zodpovídá: Mgr. Kateřina Chejlavová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz

