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Dýšinou prošel v sobotu 26. února
velký masopustní průvod. Další
fotografie od Jiřího Mičana
najdete na poslední straně.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první větší společenskou akci. Byl to masopustní průvod zakončený vepřovými hody
ve Dvorečku. V průvodu bylo hodně masek, což dokumentují fotografie na titulní i poslední straně. Děkuji
všem, kteří se účastnili a připravili krásnou atmosféru. Děkuji i těm, kteří se podíleli na organizaci. Věřím, že
už nám nebudou bránit žádné překážky v pořádání podobných akcí, na kterých se zase brzy potkáme.
Protože se blíží opět stavební sezóna, dovolím si vás informovat o tom, co nás v nejbližších týdnech v obci
čeká. Finišuje oprava podlahy v šatnách II. stupně ZŠ. Dokončuje se propojení dešťové kanalizace mezi
Školní ulicí a Luční ulicí a dokončí se i místní komunikace Ke Strži, a to jakmile se získá kolaudační souhlas
na vodohospodářskou infrastrukturu (vodovodní řad, kanalizační stoky). Další akcí, která se začne realizovat
je rekonstrukce rybníka na návsi. Důležitou investicí, která je v přípravě a čeká již delší dobu na dokončení,
jsou místní komunikace Lesní a Slepá, včetně dešťové kanalizace. Připravujeme studii nové hasičárny
na návsi a čekáme na schválení dotačních pravidel pro novou halu a rekonstrukci stávající tělocvičny, kde již
máme hotový projekt a stavební povolení.
Na posledním zastupitelstvu obce dne 28. 2. 2022 jsme řešili několik různorodých záležitostí a u některých
z nich jsme již dospěli k rozhodnutí. Například udělení čestného občanství pro akademického malíře
Rudolfa Riedlbaucha, narozeného v Dýšině, tak i příspěvky spolkům a organizacím pro rok 2022. U dalších
záležitostí jsme zatím rozhodnutí odložili. Zejména uložení volných finančních prostředků obce nebo studii
na řešení koupaliště v Nové Huti formou biotopu.
Blíží se první jarní dny, chtěl bych nám všech popřát, aby smutné období spojené s válečným konfliktem
na Ukrajině co nejdříve skončilo a my mohli mít opět radost z běžných věcí.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

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

Božena Šebelová

Stanislav Valenta

Zdeňka Setunská

Oto Jindra

Libuše Kelíšková

Ludmila Zdvořanová

Ludmila Krocová

Jiří Burda

Ludmila Čechurová

Josef Šleis

Petr Tyšer

Vilma Fryčková

Miroslava Šmídová

Václav Tenk
Hana Tlustá, SPOZ
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Chystá se zápis do 1. třídy základní školy
Zápis do 1.třídy se letos uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Průběh zápisu a způsob podání žádosti bude upřesněn
podle aktuální epidemiologické situace a platných nařízení. Informace budou zveřejněny na stránkách školy
www.zsdysina.cz
Třídní učitelkou budoucích prvňáčků bude Mgr. Lenka Dolanová. Když to epidemiologická situace dovolí,
zorganizovali bychom v březnu setkání rodičů s paní učitelkou v MŠ a informovali rodiče o zápisech a vedení
dětí v první třídě. K seznámení se školou jistě přispěl i Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
a jejich děti.
Jaká jsme škola?
V naší škole klademe důraz na rodinnou atmosféru a vztahy mezi dětmi. Čas je tomu věnován nejen během
výuky, ale i v třídnických hodinách, které se konají jednou týdně v úterý první vyučovací hodinu. Volení
zástupci žáků se od druhé třídy účastní jednou měsíčně jednání žákovského parlamentu.
Prosazujeme individuální přístup ve vzdělávání. Na naší škole působí v současné době pět asistentů
pedagoga, kteří se ve třídě podílejí na podpoře potřebných žáků. Od listopadu 2021 jsme navázali na
doučování potřebných žáků z doby covidové. Učitelé, asistenti či studenti doučují žáky, kteří potřebují
podporu po distanční výuce.
V příštím školním roce budeme pokračovat v realizaci dotačního programu Brána dýšinské školy otevřená
II (Šablony III), který zahrnuje projektové dny s odborníky, využívání tabletů ve výuce či pořádání schůzek
rodičů s odborníkem na témata týkající se vzdělávání a výchovy.
Mgr. David Klimeš, ředitel

Co se líbí na škole žákům 2. třídy?
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Výstava fotografií Odepsané železnice
Dlouho jsme přemýšleli nad koncepcí výstavy.
V žádném případě jsme nechtěli dublovat odborné
publikace, které jsou plné historických faktů o
počátcích železničních tratí a dochovaných
historických fotografií. To je oblast zájmu odborníků
na historii železnice, kterým je například jasná
zkratka KFJB (Kaiser Franz Josephs Bahn), či BWB
(Böhmische Westbahn). Pro náš popis k fotografiím
jednoduše stačí, že se jedná o akciové společnosti,
které se ve druhé polovině 19. století podílely
na získání koncesí k budování železničních tratí
v jihozápadních Čechách a byly později zestátněny.
Ne všechny tratě se ale dochovaly v té podobě, v jaké
byly projektovány. Naším cílem není slzet nad tím, co
si vyžádal technický pokrok, změna osídlení,
ukončení těžby apod., ale to, jak se neuctivě chováme
k práci našich předků. A jak se vlastní hloupostí a
nezájmem politiků okrádáme o její využití například
tím, že neupravíme bývalé železniční svršky
k budování oblíbených cyklostezek tak, jak to dělají
například v sousedním Německu a Rakousku. Aby
vystavené fotografie byly co nejvíce názorné, jsou
p r o u c e l e n í p ř e d s t a v y, d o p l n ě n y o b r á z k y
dochovaných lokomotiv, které se v daných lokalitách
v minulosti pohybovaly.

Když byl v roce 1897 schválen upravený projekt
místní dráhy z Rakovníka do Mladotic, byla zahájena
stavba, která využila cca 1 km trati původní
Plzeňsko-bzenecké dráhy s mostem přes Mladotický
potok.
V létě roku 1899 byla trať Rakovník – Mladotice
zprovozněna. Trať byla během protektorátu, kdy
zažívala největší vytížení, zpevněna pro dopravu
těžších vlaků. Hlavními lokomotivami na této trati se
stala řada 423.0 „velký bejček“ a 354.1 „všudybylka“.
V poválečném období se pro osobní dopravu staly
dominantní na třicet let motorové vozy M
131.1 „Hurvínek“. Byly vystřídány vozy M 152.0 (810)
sloužícími dodnes. U manipulačních jízd místní
nákladní dopravy převládaly parní lokomotivy řady
423.0 a 433.0 „skaličák“. Ojediněle se vyskytovaly i
lokomotivy řady 434.2 „čtyřkolák dvojka“. Po zrušení
parní trakce obsluhu trati zajišťují motorové
lokomotivy primárně určené pro posuv. Od roku 1992
nedochází žádné finanční prostředky na údržbu části
trati ležící na území Západočeského kraje. Od roku
1997 je rozhodnuto o dlouhodobé výluce v úseku
Mladotice – Kralovice – Čistá kvůli kritickému stavu
železničního svršku. V roce 2001 je sice dokončena
rekonstrukce trati v úseku Kralovice – Čistá, ale
zbytek trati z Kralovic přes Trojany do Mladotic
zarůstá dál. Podle posledního rozhodnutí bude
zřejmě zrušen železniční provoz na celé trase
z Rakovníka do Mladotic, čemuž odpovídá i současný
stav drážních budov.

Centrem našeho zájmu se staly zejména zrušené
úseky železničních tratí mezi Horním Slavkovem –
Loktem a Mladoticemi – Kralovicemi (Rakovníkem).
Protože ostatní uvedené změny tratí nejsou tak
radikální, dovolili jsme si ještě přidat stručný popis
těchto dvou tratí a současného stavu prostého
odepsání.
Mladotice: již málokdo ví, že se tato dnes nenápadná
stanice (původně výhybna) do historie zrušených
tratí zapsala už dvakrát. Ale od začátku:
V druhé polovině 19. století, při stavbě Plzeňskobzenecké dráhy, museli stavitelé překonat v okolí
Plas náročný terén. Bylo potřeba vybudování řady
mostů a tunelů. Ve směru na Chomutov budovaná
trať za Mladoticemi překonala po příhradovém mostě
Mladotický potok a pokračovala obloukem na sever
údolím proti proudu potoka. V roce 1872 po
dramatických deštích došlo k sesuvu kamenitého
svahu Potvorovského kopce do údolí Mladotického
potoka. Jednalo se o tak výraznou překážku, že
stavba trati byla od výhybny v Mladoticích přerušena
a byla nově vytyčena obloukem kolem obce
Chrášťovice na druhém břehu. Celá trať pak byla
zprovozněná roku 1873.

Světlo nebo prázdnota
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Ve třech letech prý už zkoumal, co by se dalo
odmontovat, v osmi letech poprvé pod dohledem
kočíroval elektrickou lokomotivu s rychlíkem.
Řídící kliky v motorovém voze „Hurvínek“ ale byly
zajímavější. Během vojny se vozil při vycházkách
„pantografem“ několik stanic do Cerhenic
na zkušební železniční okruh, kde byly v křoví
odstavené i prototypy vozů pražského metra.
Na zdejším unikátním, více než 13 km dlouhém
oválu, jeho otec proháněl škodovácké lokomotivy.

Železniční trať Nové Sedlo u Lokte – Horní
Slavkov – Krásný Jez: trať je v úseku Loket
předměstí – Horní Slavkov – Kounice bez provozu,
ale oficiálně zrušená není. Jednokolejná regionální
trať procházela čtyřmi tunely, z nichž se jeden
nachází na zatím provozovaném úseku v Lokti.
Provoz na trati byl zahájen v roce 1901. Nasazení
lokomotiv bylo obdobné jako na výše uvedené trati
z Mladotic do Rakovníka. V roce 1997 byl provoz
zastaven a od roku 2006 je v provozu krátký úsek ze
Sedla do Lokte předměstí. V září 2012 začala obnova
části trati v úseku Krásný Jez – vlečka f. Legios
(Ležnice). V roce 2013 byl slavnostně obnoven
provoz na šestikilometrovém úseku z Krásného Jezu
do zastávky Ležnice (nově Horní Slavkov – Kounice).

Josef Teršl a spoluautoři výstavy
Poznámka Galerie Modrý salonek

Na zbytku trati se údajně uvažuje o využití jako
cyklostezky, kamenné viadukty na této železniční
trati jsou dokonce označeny jako technické památky
(zatím bez viditelné údržby), ale některé kovové
mosty byly zlikvidovány a trať pustne dál.

Autoři současné fotografické výstavy se k našemu
potěšení do Modrého salonku opakovaně vracejí.
Vystavovali zde samostatně i skupinově, a to
v letech 2016 (Koukej, kde co lítá a Plasy podzimem
okrášlené), 2019 (V říši rostlin) a 2020 (Poslední
pantáta). Tentokrát nabízejí fotografie, které
dokumentují opuštěné železnice. Přijďte se
v březnu a dubnu podívat!

Ještě dovolte představit spoluautory výstavy:
Daniela Brabcová: členka fotoskupiny FO3
Plasy. V žilách jí koluje modrá "ajzipoňácká" krev. Její
maminka se narodila a dětství prožila na vlakové
zastávce Struhařov. Daniela vzpomíná, jak
s kamarády museli mít vlaky naposlouchané, protože
návraty domů se řídily průjezdy vlaků a dětem se
mohlo o hodinkách pouze snít. V zimě za šera
pozorovaly supící příšery putovat krajinou. Láska ke
kolejím jí drží celý život.
Jiří Dobrý: v současné době president fotoskupiny
FO3 Plasy. Jízda vlakem pro něj byla od malička
úžasným dobrodružstvím. Většinu vlaků táhly parní
lokomotivy a třeba doplnění vody z vodního jeřábu
v Plasích byla pro něj nezapomenutelná podívaná.
Později jezdil do Plzně na střední školu a potom
do škodovky vyrábět elektrické lokomotivy. Pokaždé
si ale našel čas jezdit na čundry. Atmosféra, kdy
vagonem zněly kytary a za okny rozvážně ubíhala
krajina, se mu zažrala pod kůži. Ani cestu lokálkou
z Mladotic pod klenbou lesních velikánů na Rakovník
nezapomene. Netušil, že se bohužel dožije zrušení i
této trati.
Josef Teršl: člen Fotoklubu Plasy. Od malička žil
železnicí. Otec škodovák pracoval v lokomotivce,
děda jako mistr oprav v depu Rakovník. Funící
monstra ho fascinovala, a když se nechtěla hýbat, tak
je pobízel z bezpečné vzdálenosti klackem.
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Co o nás píší…
V létě 2021 vyšla zajímavá publikace Plzeňské procházky a výlety, na obálce s podtitulem 31 tras po Plzni a
okolí. Velice nás potěšilo, že do této nabídky bylo zahrnuto území, kterým prochází naučná stezka Kokotské
rybníky. Byla otevřená před dvanácti lety. Začíná i končí v Nové Huti. Autoři publikaci stavějí na kvalitních a
neotřelých záběrech, pořízených zjevně přímo pro vydanou publikaci. Provázející zasvěcený text svědčí o
perfektní znalosti popisovaného území. Pro větší přehlednost je rozlišený nenásilným podbarvením i
střídáním standardního písma a kurzivy. Na stranách 170 až 177, věnovaných zajímavostem, které jsou
k vidění na naučné stezce Kokotské rybníky, je uveřejněno 27 barevných fotografií. Nás potěšily záběry
Paškova parku, sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Klabavu, studánky u Čůráčku, kmene Velkého
smrku s vysvětlující tabulí z loňského roku, buližníkové skalky Ostrého kamene s deskou odlitou v dýšinské
slévárně Hájek, zobrazující pověst o čertovi, nesoucího kámen ze statku u Blahošů, tabule naučné stezky
věnované Nové Huti a zaniklé vsi Kokot i kovové tabule u mostu přes Klabavu, připomínající jeho obnovu po
povodni před dvaceti lety a další. V textové části autoři použili i údaje, které jsme zveřejnili buď
na informačních tabulích, nebo v digitální knihově na webu Okrašlovacího spolku, resp. obce Dýšina. Je zde
dokonce zmíněna i pověst o zlatých andělech ukradených z dýšinského kostela Nejsvětější Trojice a sv.
Šimona a Judy. Ta byla zdramatizována a byla provedena při kostelní noci v červnu 2016. Je pro nás velkou
radostí i zadostiučiněním, že dobrovolnická práce našeho spolku, věnovaná veřejnému prostoru, našla i
prostřednictvím předkládané publikace další obdivovatele zdejší přírody a regionální historie.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Náhled publikace poskytl vydavatel Starý most, s.r.o., Plzeň
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