Jez v Nové Huti
foto: Jiří Mičan
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na přelomu roku vždy bilancujeme, co se nám v končícím roku povedlo zrealizovat a plánujeme, co všechno
bude v roce novém. Dovolte mi se nejdříve poohlédnout za skončeným rokem 2020. Před rokem nikdo z nás
nečekal, jak rok 2020 bude zcela odlišný oproti předchozím. Koronavirová epidemie nám všem naplno
vstoupila do životů, museli jsme spoustu věcí omezit a přizpůsobit se aktuálním podmínkám. Samozřejmě se
to vše dotklo i chodu obce. Dle platných nařízení jsme museli omezit provoz obecního úřadu a výrazně se
zpomalila i investiční příprava veškerých plánovaných staveb. Přesto se nám povedlo dokončit například
revitalizaci sídliště K Chlumu, společně s SÚS PK, p. o. kompletní opravu průtahu II/180 včetně rekonstrukce
vjezdů, kompletní opravu budovy střechy základní školy a tělocvičny, umytí fasády budovy základní školy,
rekonstrukci veřejného osvětlení Malého náměstí, revitalizaci sídliště Malého náměstí s dostavbou
parkovacích míst a výstavbu chodníku k areálu Shäfer Menk. Dokončila se studie nové sportovní haly
v areálu ZŠ s rekonstrukcí stávající tělocvičny a další projektové dokumentace místních komunikací,
kanalizace a vodovodu.
A co nás čeká v letošním roce? Budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací. V první fázi to
bude cesta ke hřbitovu, stezka mezi areálem in-line dráhy a Horomyslicemi a dokončení místní komunikace
V Loužku. Na tyto stavby jsme již vybrali zhotovitele a jakmile to dovolí klimatické podmínky, tak je
zahájíme. Další stavbou je rekonstrukce místní komunikace Ke Strži včetně vybudování dešťové a splaškové
kanalizace, která bude úplně oddělená od stávající stoky, jež způsobuje při větších deštích problémy.
V současnosti probíhají stavební a vodoprávní povolení. V další etapě budou řešeny místní komunikace
Ke Hřišti , Husova ulice v Nové Huti, I. etapa Školní ulice v Dýšině včetně doplnění části splaškové kanalizace
a dešťové kanalizace a oprava cesty do Horomyslic. Na tyto stavby také probíhá stavební řízení a je podána
žádost o dotaci. Mimo dotaci bude cesta do Horomyslic financována třetí stranou, realizace těchto akcí je
podmíněna získáním dotace. Dále budeme chtít zmodernizovat šatny a odborné učebny v základní škole.
V roce 2021 bude dokončen projekt výstavby nové sportovní haly s rekonstrukcí stávající tělocvičny a
spojovacího krčku. Pracovat budeme na projektu nové hasičárny na návsi a dalších investicích.
Samozřejmě život v obci není pouze o investičních akcích, ale i o společenském, kulturním a sportovním
vyžití. V tomto směru je jakékoli plánování ještě o poznání složitější. Rádi bychom vám opět nabídli jak již
tradiční akce, tak i nějaké nové. Vše bude záležet na aktuální situaci. Jednáme o náhradním termínu
společného plesu obcí Kyšice a Dýšiny, který se stal velmi oblíbeným. Pokud to bude možné, tak uspořádáme
další ročník masopustního průvodu společně se zabijačkovými hody. O tom vás budu informovat v příštím
vydání Zpravodaje.
Zatím zůstává bohužel omezen provoz obecního úřadu dle vládních nařízení na pondělí a středu od 12:00
do 17:00 hodin. Vzhledem k aktuální situaci i nadále upřednostňujeme elektronický nebo telefonický kontakt
se zaměstnanci obecního úřadu před osobním setkáním. Na přelomu ledna a února obdržíte složenky se
známkou na svoz komunálního odpadu a stejně tak složenky na místní poplatek za psa. Žádáme vás, abyste
použili bezhotovostní úhradu, pokud je to možné.
Závěrem bych vám chtěl popřát, aby letošní rok byl pro vás všechny lepší než rok 2020. Aby omezení kvůli
epidemiologické situaci brzy odezněla a mohli jsme se co nejdříve vrátit k životu, na který jsme byli zvyklí.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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VÝZVA
Vzniká fotokniha o Dýšině
Vážení čtenáři dýšinského Zpravodaje, Obec Dýšina ve spolupráci s Fotostudiem Dolejš chystá vydání
fotoknihy o Dýšině, která by měla poskytnout dnešním obyvatelům pohled na to, jak naše obec vypadala
v dřívějších dobách a jak se změnila do současné podoby.
Žádáme proto všechny majitele starých a historických fotografií, aby tyto obrázky poskytli pro zamýšlenou
publikaci. Jedná se především o pohledy na různé části obce, ulice, domy či jinou architekturu v obci.
Fotografie mohou být i z různých slavností a oslav, ale vždy takové, aby na nich byla zachycena část obce,
která je identifikovatelná.
O své fotografie v žádném případě nepřijdete. Zapůjčené materiály budou okopírovány (skenovány) a
originály vám budou vráceny zpět nepoškozené.
V případě, že výše zmíněné fotografie vlastníte a jste ochotni se na uskutečnění tohoto projektu podílet,
volejte prosím následující telefonní čísla: 724 179 086 – Miroslav Tlustý nebo 774 371 312 – Michal Dolejš.
Děkujeme předem za ochotu pomoci s tímto projektem.
Miroslav Tlustý, OÚ Dýšina

V nové knize se objeví takovéto staré fotografie a k nim současné aktuální podoby.
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Semínkovna jde do nové sezóny
Jak už mnozí víte, pro potřeby semínkovny pěstujeme
nejrůznější rostliny a sbíráme semena květin a zeleniny. Ty pak
zdarma komukoliv vydáváme v období leden-květen, až do
vyčerpání zásob. Moc děkujeme i dárcům, kteří nám přispívají. V
současné epidemiologické situaci nepředpokládáme pořádání
větších akcí, kde by si lidé mohli sami osivo vybrat. Proto nám
může kdokoliv doručit požadovaný seznam osiva, které si
v balíčku u nás poté vyzvedne, případně mu je doručíme
do schránky (Dýšina, Nová Huť, dle domluvy omezeně i Chrást a
Kyšice). Domluvit se lze e-mailem (vellekova.p@seznam.cz),
nebo přes dýšinské skupiny FB, či vzkazem do schránky.
Neposíláme poštou. Seznam rostlin semínkovny můžete získat
například také prostřednictvím emailu.
Naše zahrada získala certifikát přírodní zahrady. Projekt garantovaný ministerstvem ŽP má za cíl
podporovat zahradní hospodaření bez jedů, umělých hnojiv a rašeliny. Snaží se vytvářet ze zahrad přírodě
blízký prostor s velkou rozmanitostí rostlin a živočichů, při zachování všech funkcí běžné zahrady (více
http://prirodnizahrada.eu/).
Pavla a Hana Vellekovy

Necházejte do kontejnerů na kovové obaly směsný odpad!!!
Naše obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu nejen
od rodinných domů v malých kontejnerech (110 a 240 litrů),
ale také svoz separovaného odpadu ve velkokapacitních
kontejnerech (1100 litrů). Tyto nádoby jsou umístěny
v několika částech obce a jsou rozděleny podle ukládaného
odpadu (žlutý – plasty, modrý – papír, zelený – sklo, černý –
komunální odpad). Vedle těchto kontejnerů jsou zde ještě
umístěny stejně velké černé kontejnery, které jsou označeny
„Kovové obaly“ pro ukládání kovových obalů od potravin,
krmení pro drobná zvířata, nápojových kovových obalů apod.
Bohužel se stává velice pravidelně,
že je do těchto kontejnerů ukládán
směsný odpad, který tam nepatří (domovní odpad, tráva, plasty, a jiné). Svozová
společnost v takovém případě kontejner nevyveze a pracovníci technické čety
musí celý obsah přebrat a roztřídit, což není zrovna příjemná práce a navíc nás
to zdržuje od jiných úkolů.
Žádáme proto všechny občany, aby tomuto problému věnovali svoji pozornost a
separovaný odpad ukládali správně do příslušných označených nádob.
Kontejnery na směsný komunální odpad naleznete v Dýšině např. u základní
školy, na Malém náměstí, na sídlišti K Chlumu, a v Nové Huti na křižovatce ulic
Přátelství a Spojovací. Všechny tyto odpady můžete také uložit ve sběrném
dvoře, jehož otvírací dobu najdete na webových stránkách obce.
Miroslav Tlustý, pracovník OÚ Dýšina
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Výstavy uskutečněné a neuskutečněné v roce 2020
Těší nás, že můžeme napsat, že se loni podařilo v Modrém salonku otevřít víc výstav, než těch, které bohužel
musely zůstat v šuplících kvůli koronaviru, nebo vůbec neměly šanci vzniknout.
Neproběhla výstava fotografií k výročí osvobození, která tradičně doplňuje hlavní program oslav před
dýšinskou školou. Letos ani nebylo co doplňovat – slavnostní akt pro veřejnost před školou se nekonal.
Nemohla být vystavena nová výtvarná díla místních školáků, která jsou vždycky nápaditá. Děti se svými
pedagogy měly letos úplně jiné starosti než připravovat kresby a malby na výstavu.
Připravená, a ze stejných důvodů nerealizovaná, zůstala výstava fotografií rostlin. Materiál k výstavě
nasbírala její autorka Lenka Pivoňková v Dýšině a jejím okolí speciálně pro tuto výstavu! Snad letošní jaro
bude pro kulturní akce přívětivější.
Jarní výstava Lucifer ve fotografii, pro kterou už byly vyvěšené plakáty, byla odložena na prosinec. Ten se
na podzim jevil zpočátku jako nadějný. Ve čtvrtek 17. 12. jsme společně s autorkou výstavy Janou Šlajsovou a
členy ochotnického souboru fotografie v Modrém salonku nainstalovali. Bohužel, hned druhý den byly opět
galerie uzavřené. Tak snad v lednu.
O výstavách, které proběhly, pravidelně informujeme na stránkách Zpravodaje a přinášíme reportáže
ve fotoarchivu na webu obce v sekci Galerie Modrý salonek. S odstupem času můžeme říci, že výstavy byly
tematicky hodně pestré. A samotné fotografie i hologramy měly po technické stránce velmi vysokou úroveň,
dalece přesahující rámec obce. Přivedly do výstavního sálu návštěvníky z širokého Plzeňska. Příprava každé
výstavy znamená obrovské zapálení autora, profesionální zručnost, desítky, mnohdy i stovky hodin práce, a
samozřejmě i finanční náklady.
Děkujeme tímto všem autorům: Janě Hrdé (Dýšina), Jiřímu Šonskému (Dýšina-Nová Huť), účastníkům
workshopu Západočeské galerie v Plzni i manželům Kocourkovým, Josefu Teršlovi (Plzeň) a Josefu Haringovi
(Plzeň).
A samozřejmě děkujeme všem, kteří pravidelně do galerie přicházíte. Váš zájem je vlastně jedinou a
naprosto zásadní odměnou za práci těm, kdož výstavy chystají a vystavují.
S. a H. Nesvadbovi, Galerie Modrý salonek a Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Josef Haring: Odložené cíle
foto: Iva Kokešová
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Opožděné dárky pro místní patrioty či pamětníky
Koncem loňského roku 2020 se objevily v digitální knihovně Okrašlovacího spolku na webu obce Dýšina tři
nové tituly, o kterých si myslíme, že by mohly mnohé čtenáře Obecního zpravodaje zaujmout.
Dýšinský skate-park s in-line dráhou, házenkářské hřiště, sokolské letní cvičiště (J. a J. Nesvadbovi)
Předkládaná práce byla dokončena více než rok po otevření víceúčelového hřiště (skate-park s in-line dráhou
a dětským hřištěm). Tehdy jsme zpracovali obsah informační tabule. Podařilo se nám díky ochotě a
vstřícnosti řady místních získat velké množství dokumentů i fotografií, které se na tabuli už nevešly. A to
nám přišlo opravdu škoda. Takže jsme původní text rozšířili a přidali některé naskenované dokumenty a
fotografie. Součástí předložené práce je i kapitola věnovaná dýšinské házené, která nebyla dosud žádným
způsobem zpracovaná. To se nám jevilo jako velice špatná vizitka zdejšího sportu.
Práce by nevznikla bez ochotných kamarádů a známých z Dýšiny a z Chrástu, kteří doma opatrují pro své děti
a vnuky historické fotografie. Na tomto místě bychom chtěli veřejně poděkovat všem, kteří nám své
fotografie i dokumenty zapůjčili: B. Ježková, J. Havlíček, A. Holmiková, J. Maurová, I. Melicharová-Tauberová,
L. Nezbedová, J. Sofron, M. Soukup, K. Šebesta, I. Šebestová, V. Šejdlová-Nováková, F. Šonský, M. Tlustý,
A. Vaidišová, R. Výrut a V. Zelenková. Rovněž velice děkujeme těm, kteří svými vzpomínkami obohatili text:
V. Burian, J. Egrmajer, J. Havlíček, S. Malina, M. Soukup, J. Sofron, M. Tlustý a K. Šebesta. Vážíme si i
zapůjčení oddílových či spolkových kronik a archivních dokumentů a děkujeme: SKI KLUBU Dýšina, z. s., TJ
SPV Dýšina, z. s., TOM Dýšina, F. Šonskému - vnukovi hoteliéra a sportovce E. Šonského, Základní a mateřské
škole generála Pattona Dýšina, p. o., oddílu nohejbalistů (SKI KLUB Dýšina) a všem dalším, na které jsme
nechtíc zapomněli.
Rok 2020 v Paškově parku (text J. Nesvadbová, foto: J. Nesvadba)
Paškův park v Nové Huti a místní okrašlovací spolek mají k sobě hodně blízko, byť je vlastníkem pozemku
Obec Dýšina. Spolek se obnovou parku, kterou do značné míry inicioval, přihlásil i novodobě ke svému
patronství. To obnáší samozřejmě práci, která nás naplňuje a těší. O tom, jak se nám vše vede, je zveřejněný
článek.
Vzpomínky Vojtěcha Ženíška (1924–2011)
Autentické vzpomínky V. Ženíška na své dětství a mládí až do r. 1952 prožité v Dýšině. Byly určené pro děti a
vnuky, aby si připomněli život svého předka. Ale protože to je čtení hodně zajímavé, požádali jsme paní
Jaroslavu Maurovou-Ženíškovou o laskavé svolení k publikování. A toho se nám dostalo. Snad se časem i
podaří zajímavý život místního rodáka doplnit fotografiemi.
Přejeme, ať se vám čtení líbí. Budete-li mít jakékoliv doplňky, budeme velice rádi a děkujeme
za upozornění.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Vlasta Hoštičková

BLAHOPŘEJEME

Václav Novák

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

Josef Tycar
Zdeněk Matoušek
Anna Smrčková
Jaroslav Zajíc

Hana Tlustá, SPOZ

Marie Blažková
Marie Balounová
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Vánoční náves / foto: Jiří Mičan

Prosincové ohlédnutí
V pátek 4. prosince nás navštívil sv. Mikuláš s andělem, cestou
se k nim přidal i malý nezbedný čertík. Nejdříve obdarovali
všechny děti v MŠ, pak zavítali i mezi školáky na 1. stupni.
Do školky přišli za dětmi s malým dárkem i pan starosta s paní
místostarostkou. Adventní čas v MŠ pokračoval tradičním těšením
se a čekáním na Ježíška. V každé třídě jsme si ozdobili stromeček,
děti vyráběly přáníčka a drobné dárečky. Koťata (a zvláště několik
kluků!) nadchla výroba tradičního papírového řetězu a předháněli
se, kdo slepí delší část. K Vánocům patří také koledy, a protože se
v MŠ může zpívat, „hajdom, hajdom“ nebo „dudlaj, dudlaj“ se neslo
školkou skoro celý prosinec. Nakonec se všichni dočkali a Ježíšek
se svými dárečky našel cestu i k nám do MŠ.
Přejeme malým i velkým do nového roku hodně zdraví, štěstí a splněných přání.
Jana Bártlová
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