Dýšina
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-město

Správní obvod: Plzeň

GPS souřadnice: 49.777348N, 13.491502E

Nadmořská výška: 361 m n. m.

První pís. zmínka: 1242 (778 let)

Počet obyvatel: 1 715

PSČ: 330 02

Adresa URL: www.obecdysina.cz

O obci
Obec Dýšina se nachází 10 km od krajského města Plzně, její součástí jsou osady Nová Huť a
Horomyslice.

Historie obce
Historie obce je delší než Plzně. Založena byla roku 1242 za vlády Přemyslovců. Již tehdy se stal
dominantou raně gotický kostel, kolem kterého se začalo vytvářet historické jádro vesnice. Kostel byl pak po
požáru v 17. století dostavěn v raně barokním slohu samotnou ...

Ubytování a restaurace
Možnost ubytování a stravování je Vám poskytnuta v Europenzionu 2005, v Ubytovně Dýšina, Miroslav Burian
Penzion, Ubytovna Traťstav

Okolí a příroda
V obci Dýšina můžeme obdivovat památnou zdravou lípu malolistou (Tilia cordata), poblíž křižovatky ulice V
Jamách a ulice Přátelství, hlavní silnice na Novou Huť. Obvod jejího kmene měří 305 cm a koruna
dosahuje do výšky 18,5 m. Lípa je chráněna od roku 2001 pro svůj vzrůst.

Současnost obce
Dýšina se stává moderní obcí s historickým zázemím. Nabízí nejen kulturní památky, ale i sportovní a
turistické vyžití v krásné přírodě včetně ubytování pro turisty. V obci se nachází pošta, základní
škola, ...

Sportovní možnosti
Dýšina i sportovní a turistické vyžití v krásné přírodě. Jedním ze záměrů mikroregionu Horní
Berounka, povodí Klabavy je vybudování cyklostezky spojující Plzeň s Rokycanskem. Již nyní je možné v
určitých úsecích cyklostezky využít.

Památky a zajímavosti
Obec má velkou památkovou zónu, jejíž dominantou je kostel Nejsvětější Trojice, jehož součástí je raně
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barokní fara. Mediálně známou se stala odkoupením sochy generála Pattona.

Doprava
Vzhledem k blízkosti obce k větším městům možst dopravy není nijak omezena. Je zde zavedena jak
autobusová doprava, tak také vlaková doprava a také MHD doprava.

Ocenění obce
Obec Dýšina získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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