Tříkrálová sbírka 2020 / foto: Iva Kokešová
Více čtěte na straně 2.

OBECNÍ

ZPRAVODAJ

DÝŠINA - NOVÁ HUŤ - HOROMYSLICE

WWW.OBECDYSINA.CZ

ÚNOR 2020

Obecní zpravodaj | únor 2020

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
nový rok se již plně rozběhl a to jak v přípravě investic na letošní rok, tak i v přípravě společenských,
kulturních a sportovních akcí. Plán investičních akcí je ve fázi dokončování a schvalování a bude projednán
Zastupitelstvem obce Dýšina dne 24. 2. 2020. Následně vás s ním seznámíme v dalších vydáních
Zpravodaje. První společenskou akcí letošního roku byl společný ples obcí Dýšina a Kyšice 10. ledna, který
se dle mého názoru mimořádně povedl. Co bude následovat? 22. 2. od 10 hodin vyrazí masopustní průvod
od budovy základní školy s cílem u fotbalového hřiště, kde budou probíhat Zabijačkové hody. Mezi
připravované akce pořádané obcí nebo spolupořádané obcí patří: 15. 3. Dětský maškarní ples v Modrém
salónku, 18. -19. 3. Vítání jara v Modrém salónku, 4. 4. Festival zdraví 2020, 30. 4. Rej čarodějnic, 3. 5.
Oslavy osvobození, 31. 5. Dětský den, 14. 6. Folklórní odpoledne, 20. 6. Dýšina FEST, 28. - 29. 8. Pivní
slavnosti. Dále budou průběžně probíhat výstavy v Modrém salónku a většina dýšinských spolků pro své
členy i ostatní připravuje mnoho dalších zajímavých akcí. Věřím, že si každý najde akci, která ho zaujme.
Těším se na setkání s vámi na některé z nich.
Dovolím si vrátit se k tématu výstavby nové železniční zastávky. V minulém vydání zpravodaje jste si
mohli přečíst článek pana Ing. Vlastislava Šlajse a moji reakci. A v tomto čísle na oba články reaguje svým
stanoviskem náměstek hejtmana pan Ing. Pavel Čížek s panem Ing. Pavlem Purkartem (POVED) s tvrzením,
že nám nikdo nenabídl tři varianty. Na jednání zastupitelstva obce Dýšina dne 18. února 2019 se
projednávaly tři varianty předložené krajem, POVEDem a SŽDC a dokonce v průběhu jednání vznikla
čtvrtá(viz zápis z jednání www.obecdysina.cz/titulni-stranka/samosprava/zapisy-a-usneseni/zastupitelstvoobce/2019). Nechci se dále vracet do minulosti, ale na zjevné nepravdy musím reagovat.
Vedení obce je stále připraveno o možnosti zřízení nové zastávky jednat za podmínky, že nedojde
ke zhoršení kvality a rozsahu veřejné dopravy pro cestující, kteří by nevyužívali novou zastávku. Dle mého
názoru situaci nelze zjednodušovat, zda novou zastávku ANO/NE a je jedno jestli se jedná o její polohu
na konci ulice Školní nebo u hřiště v Nové Huti, jak někteří z vás chtějí v případném místním referendu.
Situace je výrazně komplikovanější a má spousty návazností, které případně mohou ovlivnit veřejnou
dopravu na další desítky let. Jsem přesvědčený, že další jednání zúčastněných stran mohou přiblížit
výstavbu nové železniční zastávky. Budeme se snažit najít nejlepší řešení pro všechny cestující veřejnou
dopravou.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Tříkrálové koledování vyneslo více jak 90 tisíc
Letos se koledovalo o něco později než v předchozích letech, a to v sobotu 11. ledna. Dohromady
koledovalo na území dýšinské farnosti celkem 16 skupin. Je třeba moc poděkovat hlavně dětským
koledníkům, kterých přišlo dvacet z naší základní a mateřské školy a dále pak koledníkům z okolních obcí
a z Plzně.
Koleda se bohatě vyplatila a celkově jsme vykoledovali 92.170,- Kč,
kterými můžeme pomoci sociálně slabým nebo nemocným či
hendikepovaným spoluobčanům.
V sobotu 18. ledna 2020 se pak konal v dýšinském kostele koncert
smyčcového kvarteta Piu Vivo, který byl velkým poděkováním našim
koledníkům. Na závěr koncertu se již tradičně rozprodával keramický
betlém, z jehož prodeje jsme získali potřebnou finanční částku na roční
školné pro naši farní adoptivní dceru – indickou dívku Marii Shalini.
Všem koledníkům, vedoucím skupinek, ale především vám, štědří
dárcové, velice děkujeme.
Alena Havelková
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I letos se chystá oslava masopustu v Dýšině. Čeká nás veselý průvod masek, zpěv, tanec, dobré jídlo a pití.
Přijďte si to všechno užít se svými sousedy a kamarády. Připojte se k dýšinskému masopustu, který má
dlouholetou tradici. Průvod vychází v sobotu 22. února 2020 v 10 hodin od Základní školy gen Pattona
Dýšina. Jeho cílem bude areál fotbalového hřiště FK Dýšina, kde masopust vyvrcholí vepřovými hody.
Pokud nemáte kostým, rádi vám jej zapůjčíme. 17. února v 18 hodin se pro vás otevře fundus
divadelního spolku Lucifer. Čekáme vás u vchodu do školní tělocvičny.
Na setkání se těší Obec Dýšina, Lucifer, SDH Dýšina a TJ SPV Dýšina.

Škola nabízí zdravé svačiny pro děti
Od února si žáci základní školy mohou objednat nejen oběd, ale i zdravou svačinu. Tento projekt vznikl
na základě kladných reakcí rodičovské veřejnosti v anketě, kterou jsme dávali na školní web v minulém
školním roce.
Zpočátku jsme jednali s plzeňskou společností Možnosti tu jsou, která zajišťuje svačiny pro žáky
některých plzeňských škol. Protože závoz do Dýšiny byl pro společnost nerealizovatelný, zvažovali jsme
další možnosti. Díky vedoucí školní jídelny paní Sýkorové jsme mohli dát svačinkám konkrétnější
podobu. Náš záměr jsme konzultovali i s některými plzeňskými a mimoplzeňskými školami, které mají
svačiny pro žáky též ve vlastní režii. Při tvorbě svačinového jídelníčku chceme respektovat pestrost
nabídky, čerstvost surovin, jejich výživovou hodnotu. Množství bude uzpůsobeno celkovému stravování
žáků. Cena svačiny bude 19 Kč. Připravovat je pro děti bude paní E. Pasáčková, která ve školní jídelně
vařila.
A jak bude odebírání svačin fungovat? Pro odebírání zdravé svačiny rodiče vyplní přihlášku. Tím
budou jejich děti přihlášeny k odběru svačin. Pokud ji daný den nebudou chtít odebrat, je možné ji
v systému www.strava.cz odhlásit. Svačiny se budou připravovat ráno ve školní jídelně a roznášet do tříd
o velké přestávce.
Mgr. David Klimeš, ředitel ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina

Ukázka svačinového jídelníčku:
Chléb, pomazánka, čerstvá okurka
Domácí banánový řez, jablíčko
200 g čerstvé krájené ovoce, 2 ks ovocných plátků
Sedmizrnný rohlík s máslem, Eidam sýr, rajče
200 g čerstvá krájená zelenina doplněná 30 g sýra
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13. ročník zájezdu na rakouský Hochficht
V únoru 2008 jsme poprvé organizovali jednodenní autobusový
zájezd do SKI AREÁLU Hochficht, který se nachází na území
Rakouska na druhé straně Šumavy „přes kopec“ od přehrady
Lipno. Areál tvoří soustava třemi vleky propojených kopců
s celkem 12 sjezdovkami. Vznikla tak na šumavské poměry
naprosto unikátní lyžařská „houpačka“. Hned napoprvé nás
středisko uchvátilo svými sjezdovkami a příští rok jsme jeli
na Hochficht už na celý víkend. Ubytování jsme zajistili
u lipenské nádrže. Zájezd se stal již tradicí, letos pojedeme
potřinácté.
Máme několik volných míst, zájemci o lyžování se tedy
ještě mohou na zájezd přihlásit. Bližší informace si přečtěte
v letáku.
Libuše Nezbedová, předsedkyně SKI KLUBU Dýšina z.s

Co to je?
Nešvar, lenost,
móda či snad
pýcha?
Tento příspěvek jsem měla
připravený dříve, než vyšel
lednový
Obecní
zpravodaj,
ve kterém pan M. Tlustý popisuje
nešvary v naší obci, takže
přidávám i já své poznatky.
Dýšinu máme moc rádi,
mnoho věcí je tady vylepšeno,
zmodernizováno a upraveno. Ale
jedna
věc
je
pro
nás
nepochopitelná. Při procházkách
po Dýšině si nelze nevšimnout,
kolik osobních i nákladních aut je
zaparkováno mimo parkovací
místa. Co je tímto způsobem
poničeno obecních pozemků,
chodníků a zeleně, za kterou se
všemocně všude bojuje!? Podle
mého názoru bychom si měli více
vážit práce druhých a neničit to,
co není naše (ale přeci obec
ve které žiji je také moje)! Věřím,
že většina občanů se snaží
udržovat okolí svého bydliště
v pořádku. Ale proč to někteří
nerespektují, či snad bojkotují?
Vím, že v dnešní době je
auto každého člena rodiny téměř
nutností, ale proč si nezařídit
možnost parkovat na svém
pozemku. V naší rodině máme
šest aut a ani jedno neparkuje
na veřejném pozemku.
Navrhovali
bychom
Zastupitelstvu obce ke zvážení,
zda by nebylo vhodné vyhláškou
takové parkování aut zpoplatnit.

Miloslava Egrmajerová
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TJ SPV Dýšina je tady pro
vás i v roce 2020

K dubnu patří neodmyslitelně Rej čarodějnic, tak se
těšte a pomalu připravujte kostýmy. Zase se
společně projdeme po Dýšině, aby nás každý viděl.
V květnu se připojíme k charitativní sbírce
Český den proti rakovině a nabízet kytičky budeme
v Dýšině již po dvacáté.
V červnu oslavíme Den dětí a pro všechny
společně s Obcí Dýšina připravíme 5. ročník Dýšina
FESTu.
Bližší informace najdete průběžně na našich
webových stránkách www.spvdysina.unas.cz nebo
v informační skříňce TJ u domu služeb. Máme
rovněž facebookový profil a upoutávky najdete
samozřejmě také v dalších číslech Zpravodaje.

Kromě pravidelných cvičebních hodin dle rozvrhu
vydaného v lednu 2020 připravujeme také tradiční
akce pro první pololetí nového roku.
Už 8. února se sejdeme na řádné valné
hromadě a byli bychom moc rádi, kdyby se všichni
členové z řad dospěláků s námi přišli podělit
o svoje názory a náměty jak naši činnost vylepšit a
zatraktivnit.
Na březen (21.3.) plánujeme opět bruslení na
zimním stadionu v Rokycanech a věříme, že díky
počasí nebude pro naše příznivce jediné v tomto
roce.
Povelikonoční capkací výlet se stal tradicí a
je hodně oblíbený. Letos plánujeme výlet sice jen
za humna, ale věříme, že se bude zase líbit. Kam?
Tak to je zatím překvapení.

Václava Zelenková

5

Obecní zpravodaj | únor 2020

Zpěváci neodpočívají
Sotva dozněly poslední tóny vánočních písní (u Gutty to bylo ještě v lednu při zahájení Tříkrálové sbírky a
Kapičky zpívaly seniorům při setkání na OÚ), začínají všichni zpěváci nacvičovat nový repertoár. Kapičky
čeká v dubnu vítání občánků a společně s Kapkami a Zpěváčky v květnu koncert pro maminky, Gutta
chystá nové písničky středověkého rázu, lidovky na oslavy osvobození a nejvíce času opět zabere příprava
nového programu na festival Jičín – město pohádky, který letos oslaví své 30. výročí.
Nejen zpěvem však žijí zpěváci. První lednový čtvrtek po prázdninách jsme s „guťačkami“ věnovaly
zkoušení šatů. Protože, ač se tomu nechce věřit, děvčata nám za rok opět povyrostla, a tak se i čtvrťandy
konečně dočkaly princeznovských šatů. Také jsme si začali plánovat jarní soustředění, kde pilujeme nejen
nový program, ale také stmelujeme naší pěveckou partu. Tak nám držte palce, ať vše dobře zvládneme a
těšíme se s vámi na některém z našich jarních koncertů.
Jana, Bedřiška a 100 mladých zpěváků

BLAHOPŘEJEME

Lednové ozvěny
V lednu v každém doznívají vánoční
ozvěny, a tak se děti z MŠ vypravily
na Tříkrálovou návštěvu dýšinského
kostela, symbolicky 6. ledna. Pan
farář Libor jim připomněl vánoční
příběh, děti si prohlédly nejen tradiční
dýšinský, ale i nový keramický
betlém, na jehož výrobě se někteří
naši kamarádi se svými rodiči také
podíleli. Zazpívali jsme si také
známou tříkrálovou koledu. Kapičky
si naposledy zopakovaly svůj Malý
zimní muzikál, tentokrát pro dýšinské
seniorky na jejich lednovém setkání
na obecním úřadě.

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina blahopřeje
občanům, kteří v únoru slaví svá životní jubilea.
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti
a osobní pohody.
Marie Tomášková
Jaroslav Košař
Ludmila Havelková
Jana Bílá
Bohuslava Lišková
Radek Chejlava
Karel Volráb

Hana Tlustá, SPOZ

Jana Bártlová
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Místní okrašlovací spolek zve na valnou hromadu
Začátkem roku se každoročně konají výroční schůze či valné hromady dýšinských spolků. Není to jen
nudné projednávání toho, co bylo a co bude. Ale především setkávání spřízněných duší a těšení se na nové
nápady i popovídání si.
Okrašlovací spolek, který letos připravil valnou hromadu na neděli 23. února, patří možná počtem
členů mezi spolky menší. Zaměřením na veřejně prospěšnou činnost je zdánlivě mimo současný trend, kdy
osobní zisk či sláva jsou tím základním motorem. Zisky nemáme žádné. Místo slávy nás těší to, že
můžeme místním poskytovat radost z poznávání při čtení Velké knihy o Dýšině, publikace o výročí
Okrašlovacího spolku, informačních tabulí různě po vsi, článků či dokumentů v e-knihovně a ve Zpravodaji.
A také, že můžeme nabídnout všem, aby přišli na vycházky, na výstavy, ale i se zúčastnit úklidu obce.
V duchu tradic tolik opěvované první republiky zveme každoročně na májové posezení v Paškově parku
s živou hudbou, květinovou výzdobou, bílými ubrusy na stolech a občerstvením v porcelánových šálcích…
Domníváme se, že je možné v naší obci ledacos vylepšit i pozměnit. Do obce se stěhují mladí lidé
převážně z velkých měst. Místní život poznávají především prostřednictvím svých dětí a jejich školních či
sportovních aktivit. Potěšilo by nás i pomohlo, kdyby se připojili, i když víme, že času je málo.
Ovlivnit skutečnost, že nám přibývá let a sil ubývá, nemůžeme; určitě to ale neznamená, že od svých
aktivit upouštíme, nebo je omezujeme. Noví zájemci o veřejné i spolkové dění jsou vždy vítaní. Udělejte si
čas a přijďte v neděli 23. února ve 14 hodin do Modrého salonku na Valnou hromadu Okrašlovacího
spolku.
Jaroslava Nesvadbová

Galerie Modrý salonek v zimě nespí
Lednový vstup do nového roku naší galerie byl vskutku
impozantní. Jiří Šonský se svými hologramy přivedl
do Modrého salonku řadu nových tváří, často mladých
rodin s dětmi. Nejen z Dýšiny, ale i z širokého okolí.
Přítmí salonku a barevná halogenová světla umožnila
nahlédnout do tajů trojrozměrného zobrazování.
Většina nás, návštěvníků a posluchačů zasvěceného
výkladu, ani nedýchala. A občas jsme se museli
přesvědčit, zda ona barevná skleněná deska s obrazem
je skutečně jen „placatá“, a že za stojánkem nic jiného
naaranžováno není. Pro ty, co nepřišli: vysvětlující text
k výstavě najdete v e-knihovně Okrašlovacího spolku.
Ještě jednou velké díky a poklonu autorovi výstavy.
Velké uznání určitě patří Janě Hrdé, která jako
první amatérská fotografka z Dýšiny pro nás připravila
své skvělé fotografie koní. I ony přivedly do salonku
fotografy z Plzně, Plas, Třemošné, Tymákova a dalších
obcí, i místní nadšence. Šlo nejen o koně, ale i o debaty
nad tím, jak nádherné fotografie koní vznikají.
V únoru nás čeká další skvělé překvapení:
o hostování nás požádala Západočeská galerie v Plzni,
která představí fotografie účastníků svých workshopů.
Pozvánku najdete na poslední straně Zpravodaje.
Na závěr poděkování místním seniorkám
za pomoc při službách v salonku. O dalších výstavách
vás budeme informovat. A těšíme se na Vás!
Jaroslava Nesvadbová
7
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Přípravy dýšinského Festivalu
zdraví jsou v plném proudu
Také v tomto roce si mohou obyvatelé Dýšiny
i širokého okolí užít Festival zdraví. Jde o volné
pokračování Festiválku jógy a zdraví, který přilákal
několik desítek návštěvníků. Organizátoři se proto
rozhodli zorganizovat tuto akci i letos, konkrétně
4. dubna v Modrém salónku.
Festival se zaměří na vše, co vede k udržení
zdraví - tj. strava, dále schopnost zvládat stres a
pohyb pro všechny generace. Pořadatelé oslovili
specialisty a pozvali je k nám do Dýšiny.
Jmenujme například nutriční specialistku Mgr.
Blanku Pavlíkovou, Ph.D., která nám prozradí, které
stereotypy ve stravování vedou k nejčastějším
nemocem osob 40 +. S fyzioterapeutkou Mgr. et
Mgr. Gabrielou Konečnou si můžeme vyzkoušet
cviky, které přispívají zdravé chůzi. Dozvíme se, jak
deseti minutami cvičení denně kompenzovat
špatné sezení za počítačem či ve školní lavici.
Terapeutka metody RUŠ Jana Olešová MSc
pohovoří o příbězích klientů, kteří řešili stres
způsobený strachem nebo nedostatkem času.
Na festival dorazí i cvičitelka jógy z Dýšiny Kateřina Postlová. S Katkou si protáhneme tělo
a vyzkoušíme si jin jógu. Chybět nebudou ani aromaterapie, homeopatie, ekologická domácnost a mnoho
dalšího.
Podrobnosti o Festivalu zdraví si můžete přečíst v březnovém vydání zpravodaje a také na webových
stránkách festivalu www.udrzsizdravi.cz. Akce se tradičně koná pod záštitou obce Dýšina.
Helena Vafková, Veronika Šmídlová
Fotografie pocházejí z loňského ročníku(duben2019).
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Musím nesouhlasit s panem starostou
v tom, že obci Dýšina někdo nabídl 3 varianty.
Varianta zastávky ve Školní ulici nikdy nebyla
reálná, protože by obec Chrást musela souhlasit
se zrušením nádraží, a to nebylo možné, neboť
nádraží využívají i lidé z Dýšiny. V úvahu připadala
pouze varianta s novou zastávkou nebo ponechání
stávajícího stavu. Obec se rozhodla přes všechny
vstřícné kroky Plzeňského kraje, organizátora
dopravy POVED i Správy železnic pro stávající
stav. Není totiž pravda, že by Plzeňský kraj
po zřízení nové zastávky omezil autobusy. Dýšina
leží v příměstské oblasti a je zde nutné časté
dopravní spojení. POVED proto zaslal obci návrh
jízdního řádu autobusů, který počítal s tím, že
autobusy do Plzně budou jezdit v době mezi
odjezdy vlaků, a tak bude doprava pro občany
velmi častá a atraktivní.
Závěrem mi dovolte trochu optimismu:
projekt nové zastávky má Správa železnic
připraven. Plzeňský kraj je Dýšině stále velmi
nakloněn a jsem přesvědčen o tom, že bychom
byli schopni přesvědčit investora – Správu
železnic o tom, aby novou zastávku zainvestovala,
byť se zpožděním několika let.

Stanovisko Plzeňského kraje
k vývoji situace kolem vybudování
nové železniční zastávky
v obci Dýšina
Ve Zpravodaji obce Dýšina byly zveřejněny
články Ing. V. Šlajse a Ing. J. Egrmajera.
Dovolte mi proto také několik informací.
Plzeňský kraj věří veřejné dopravě a
dokazuje to výraznou podporou vlakové i
autobusové dopravy. Významně jsme proto
podpořili trať Plzeň – Radnice. Po zrušení trati
Chrást – Plzeň Plzeňský kraj objednal přímé
vlaky tunelem až do Plzně. Jen toto opatření
stojí kraj cca 8 mil. Kč ročně. Znamená to, že
z Dýšiny se cestující dostane do centra Plzně
do 20 minut. Navíc od června letošního roku
vyjde v platnost krajský tarif – cenově výhodná
jednorázová přestupní jízdenka, na kterou bude
možné
cestovat
autobusem,
vlakem,
trolejbusem i tramvají.
Pan starosta má pravdu v tom, že se
původně při projektování renovace tratě
Správou železnic měla doplnit nová zastávka
Dýšina proti in-line hřišti v Nové Huti.
Podmínkou státu při obnově železnic je ale
ekonomické hodnocení a to ukázalo, že je
nutné při výstavbě nové zastávky jednu starou
zrušit. V případě Dýšiny by došlo ke zrušení
zastávky Horomyslice. Plzeňský kraj v tomto
případě nabídl, že zajistí do Horomyslic i
do průmyslové zóny častou autobusovou
dopravu, aby občané Horomyslic nepřišli
k újmě. Pokud by obec zřídila v Horomyslicích
zastávku, jezdily by autobusy až tam.
Na druhé straně souhlasím s Ing. Šlajsem
v tom, že došlo k opravdu nešťastnému
rozhodnutí, kdy 30. ledna 2019 odvolala obec
souhlas vlastníka pozemku s výstavbou
zastávky Dýšina v Nové Huti. Pokud by
k tomuto rozhodnutí nedošlo, dnes by zde stála
nová zastávka s pohodlným vstupem do vlaku,
jako je tomu v Chrástu. Zastávku by kompletně
zaplatil stát a realizovala by ji Správa železnic.

Ing. Pavel Čížek (náměstek hejtmana Plzeňského
kraje pro oblast dopravy)
Ing. Pavel Purkart (POVED)

Společnost Služby v dopravě s.r.o.
hledá pro svou provozovnu
v obci Dýšina

řidiče skupiny C,
případně C+E.
Práce je od pondělí do pátku, většinou
s každodenním návratem domů.
Jedná se převážně o vnitrostátní
přepravu na vozidle DAF(solo).

Kontakt:
+420 723 366 560
email:
kabrna@sluzbyvdoprave.eu
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