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Domácí mazlíčci mohou vypadat různě. Ano, třeba právě takhle. Alespoň tak to vidí dýšinští fotografové, kteří zaslali své snímky do
přehlídky Fotím, fotíš, fotíme. Některé další si můžete prohlédnout na straně 5, kde se dozvíte také více o připravované výstavě v Modrém
salonku. 											
Foto: Martina Velleková

Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
v listopadu se uskuteční hned dvě setkání, která mohou mít velký vliv na budoucí podobu naší obce. První z nich se týká
především obyvatel bytových domů na
obou dýšinských sídlištích. Z diskusí při
práci na plánu rozvoje obce vyplynulo,
že by si veřejné prostory sídlišť zasloužily
významnou revitalizaci, aby lépe vyhovovaly aktuálním potřebám svých obyvatel.
Obec vnímá jako důležité investovat do
péče o tyto lokality, kde žije významný
počet dýšinských občanů. Jaké potřeby to
ale přesně jsou? Víc parkovacích míst, víc
prostoru pro děti, víc zeleně? V tom se pohled různých lidí může velmi lišit. Obec
proto vyzvala v létě předsedy všech společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ),

aby v rámci společenství podnítili diskusi
a sesbírali podněty, o kterých se dále bude
společně jednat. Jako pracovní materiál
k tomu obec připravila dvě architektonické studie možné úpravy veřejných prostor
obou sídlišť. Nejde o záměr obce, pouze
o inspiraci, která má usnadnit diskusi.
Setkání zástupců SVJ s vedením obce
9. listopadu bude první příležitostí, jak
porovnat pohledy obyvatel jednotlivých domů a začít upravovat studii podle jejich požadavků. Vzniklý návrh
předloží obec opět k připomínkování.
Záměr obce je mít v průběhu roku 2017
zpracovanou projektovou dokumentaci,
aby se v roce 2018 mohlo začít s některými
pracemi.
Během na ještě delší trať bude práce na

novém územním plánu obce – ten je tématem dalšího setkání, a to veřejné besedy se
zpracovatelem plánu. Uskuteční se ve středu 30. listopadu od 18 hodin v Modrém
salonku. Dozvíte se při něm, jak ovlivňuje
nový plán využití Vašich pozemků a jak
naopak můžete tvorbu plánu ovlivnit Vy
sami. Více se dozvíte v pozvánce na str. 8.
Na závěr bych Vás ráda pozvala ještě
na jedno setkání. Neovlivní sice naše pozemky, byty, ale může přispět k neméně
důležitému rozměru obce – sousedské
pospolitosti a přátelské atmosféře. Přijďte v sobotu 27. listopadu společně oslavit
začátek adventu. Pozvánku s programem
najdete uvnitř Zpravodaje.
Krásný konec podzimu přeje
Kateřina Chejlavová
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Poznali jste v minulém čísle statek
čp. 4 na dýšinské návsi? Ve štítovém
barokním nástavci statku je umístěn
reliéf poslední večeře Páně a úplně
na vrcholu usměvavé sluníčko. Statek
je součástí vesnické památkové zóny.
O statcích v této části návsi si můžete přečíst v 9. čísle Dýšinských historických střípků v místní knihovně
nebo na webu – http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna/
Než se do čtení pustíte, můžete se
ještě zamyslet nad dnešní fotohádankou.

Dušičkové zamyšlení
Nedávno jsme měli v dýšinském kostele
pohřeb jistého člověka z Nepomuku, který
se zde před padesáti lety bral se svou manželkou, brzy po svatbě se odstěhovali a do
své závěti napsal, že se sem chce ještě jednou vrátit v rakvi.
Přiznám se, že mnohem raději pohřbívám v kostele než v obřadní síni krematoria, a není to jenom proto, že v kostele je na
všechno času dost a v krematoriu se na mě
zřízenci mračí, když přetáhnu o pět minut.
Obřadní síň je místnost zřízená za jediným
účelem: pro smutek a pro pohřby. Kostel
provází člověka všemi důležitými okolnostmi života: v něm je při křtu uveden do života, v něm se odehrává na sklonku dospělosti biřmování, v něm muž a žena uzavírají
manželství. A při pohřbu stojí rakev hned
vedle křtitelnice a mnozí z těch, kdo v ní
leží, byli před sedmdesáti, osmdesáti či devadesáti lety o kousek dál pokřtěni. Jako by
se zde ve zkratce odehrával celý lidský život
a jako by to provokovalo k otázce, kam tento životní příběh směřoval a jaký měl smysl.
Kostel není smutný, otevírá prostor pro naději v to, že možná datem smrti ještě nebyla
vyslovena poslední věta lidského příběhu.
Rád se v dušičkovém období procházím
večer po hřbitově. Je rozzářen lampičkami
zapálenými na hrobech. Říkám si, že za každou tou svíčkou stojí vyjádřená víra, že má
smysl vzpomínat, že není lépe zapomenout,

vytěsnit bolestný pocit z odchodu drahého
člověka, spálit vše, co na něj upomíná, a jít
dál. To, že necháváme za drahé peníze zřizovat náhrobky, které k ničemu praktickému neslouží, že investujeme čas do výroby
dušičkových misek, že nám stojí zato trmácet se na hřbitov rozsvítit svíčku, může být
vírou, že to, co pro nás zemřelí znamenali,
čeho jsme si na nich vážili, hodnoty, které
žili, nevymizelo z tohoto světa jejich smrtí.
S dětmi občas chodíme rozsvěcet svíčky
na staré hroby, kde jsou pochovaní ti, kteří už zde nemají žádné příbuzné a na něž
už nikdo nevzpomíná. Naše lidská paměť
je chabá, nápisy na stuhách „nikdy nezapomeneme“ lžou. Třetí generace po nás už
nebude z našeho života znát nic než jméno,
čtvrtá už ani to ne.
V pravoslavné liturgii je Bůh někdy oslovován staroslověnskými slovy „Vičnaja pamjať“ – věčná paměť. Chce se tím vyjádřit
víra, že někde se pamatuje i na ty pohřbené, jejichž hroby se už dávno proměnily
v prach, víra, že ani po dvou či třech stech
letech přece nemůže být zrušena láska, kterou člověk žil, jen proto, že z jeho těla už
zbylo jen pár kostí.
Jsem moc rád, že jsme pořád ještě dušičky s tímto krásným poselstvím nevyměnili
za halloweenské dýně.
P. Pavel Petrašovský, farář

Školka v moštárně
Jako každý rok zavítaly všechny děti z dýšinské školky za strejdou Jirkou do moštárny. Ten jim tu vysvětlil celý postup
zpracování jablíček, a pak děti (občas se
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zacpanými oušky) pozorovaly při práci
stroje i šikovné ruce p. Krejzara a p. Hrdinové. Úroda byla veliká, a tak jsme si
několik dní pochutnávali na výborném

moštíku. Děkujeme za každoroční ochotu a trpělivost při exkurzi a zase za rok na
shledanou.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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Výstavy a setkávání

Možná už jste si zvykli na malé plakátky
s nadpisem “Galerie Modrý salonek Dýšina, ul. Na Vyhlídce“ v modrém poli,
lemovaném okrovým rámečkem. Nacházíme je ve vývěsních skříňkách, nebo je
dostáváme do svých mailových schránek.
Naše galerie má už za sebou první nesmělé krůčky. Zvykáme si na ni. Od letošního podzimu se o ní dozvěděli i čtenáři
přílohy Plzeňského deníku KULTURA

v rubrice výstavy. A také ti, kdož hledají
informace na webových stránkách obce
Dýšina, kde je galerie a informace o ní
v základní nabídce pro vyhledávání informací. A víme o ní samozřejmě my všichni
díky pozvánkám na akce na poslední straně obecního zpravodaje.
Hledáme spřízněné duše, které by pomohly. A našli jsme je mezi ochotnými
seniorkami, které nabídly a převzaly hod-

ně důležitou službu, která znamená, že je
výstavní prostor otevřený 2x týdně. Ve
čtvrtek mezi 15 a 16.30 hodinou, kdy si
například rodiče a prarodiče vyzvedávají
děti ze školky a mohou se na chvilku zastavit a podívat se. Nedělní odpoledne
mezi 14 a 15 hodinou, kdy většina z nás
jde podle svých možností na větší či menší vycházku či výlet, zase nabízí i možnost
posedět a popovídat si s přáteli či známým, dozvědět se, co je nového. Doufáme, že se časem podaří i zde nabídnout
pravidelně malé občerstvení.
Takových možností je v Dýšině bohužel málo. K otevření cukrárny či kavárny
nám chybí asi odvaha i potřebný kapitál.
Bohužel ani komunitní centrum či stavba
velkého sálu zatím nejsou na obzoru. Využijeme tedy možnosti, která zde je?
Po otevření výstavy fotografií Josefa
Chalupského jsme se zdrželi, poseděli
a povídali ještě dlouho. Neláká Vás to také
přijít se svými kamarády či známými?
Nejbližší možnost budete mít v pátek 11.
listopadu v 17 hod., kdy bude otevřena
výstava zkušených fotografů z Plas. Těšíme se na vás.
Za kulturní výbor obce a Okrašlovací
spolek pro Novou Huť a Dýšinu
Jaroslava a Jan Nesvadbovi

Vánoce našich (pra)babiček
Adventní doba byla (a je?) dobou půstu
a rozjímání. Má maminka byla „ženou
v domácnosti“, a tak jsme měli čas na klidnou přípravu Vánoc. Nebylo to jen uklízení a už vůbec ne horečné nakupování.
Vyráběli jsme domácí čokoládu, která se
nalila do formiček a dávala se utuhnout
do přírodního sněhu (čokoládové figurky
v kolekci, ani ledničky nebyly), kokosové
hříbečky, třásně z hedvábného papíru, do
kterých se balil skvělý nugát, navazovali
jsme červená panenská jablíčka na stříbrnou nit, slepovali poloviny skořápek od
vlašských ořechů atd. Samozřejmě pekli
domácí cukroví – např. mrkvové nebo
pracny z červeného máku. A také jsme
vystříhávali papírový betlém.
A když jsem se loni před Vánoci ptala
svých vrstevnic, jestli mají doma papírový betlém, který stavějí pod stromeček,
odpovědí byly udivené obličeje – nemáme. A protože se mi to zdálo škoda,
začaly jsme s kamarádkami přemýšlet,

jestli bychom to nemohly aspoň trochu
změnit. Rozhodly jsme se, že připravíme výstavu VÁNOCE NAŠICH (PRA)
BABIČEK. Ale k tomu potřebujeme
i Vaši pomoc a prosíme: máte-li doma
vystříhaný podlepený betlém, přineste
jej v neděli 4. prosince dopoledne mezi
8 a 10 hodinou do Modrého salonku.
A můžete přinést i betlémy vyřezávané,
keramické, háčkované a jiné. Večer Vám
jej vrátíme, určitě udělají radost a inspirují i ostatní.
A od 14 hodin zveme do Modrého salonku všechny, aby přišli posedět a prohlédnout si betlémy. A malou odměnou
pro všechny bude možnost si zakoupit
úplně nově nakreslený Dýšinský betlém.
Další plány zatím neprozradíme, uvidíme, co všechno zvládneme a stihneme
připravit.
Za všechny ochotné paní a dívky
Slávka Nesvadbová
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Areál plnírny plynu jako depozitář
sbírky veteránů?
Se zajímavým návrhem se obrátil na
obec Gabriel Hadrávek, spolumajitel
oční kliniky Ofta a sběratel historických
vozů Lancia. Pro svoji unikátní sbírku,
která čítá cca 35 vozů, chce vybudovat
depozitář s možností veřejných prezentací. Projevil zájem umístit ho do areálu
bývalé plnírny plynu, který by pro dané
účely rekonstruoval. Dopravní zatížení
lokality by se nemělo změnit, zpřístupnění veřejnosti by bylo jen příležitostné.
V průběhu diskusí o dalším osudu
bývalé plnírny plynu vedení obce zvažovalo celou řadu variant. Vyloučilo další
průmyslové využití, proti kterému vystupují zejména občané z okolí areálu.
Nechalo zpracovat studii zastavitelnosti
s několika verzemi výstavby rodinných
či bytových domů. Ta by byla v lepším
souladu s okolní zástavbou, ale znamenala by další investice s ne zcela jistou
návratností a trvala by dlouho. V obci
je přitom dostatek jiných území pro případný další rozvoj bydlení. Rada obce
i zastupitelé proto považují možnost využít areál jako depozitář historické sbírky za vhodné řešení s rychlejší návratností vložených finančních prostředků.
Obec vyhlásí záměr prodeje areálu, aby
bylo možné dál o nabídce jednat.
Prodejní cena by měla zohlednit náklady obce na pořízení areálu a další náklady, které jí dosud vznikly. Podmínkou
bude také změna územního plánu, která
by zajistila, že ani v budoucnu nebude
v případě změny majitele možné v dané
lokalitě realizovat žádný průmyslový
provoz. Další konkrétní podmínky prodeje závisí na jednání obou stran, schvalovat je budou opět zastupitelé.
Investiční záměry obce pro roky
2017-18
Rada a zastupitelstvo projednaly a schválily aktualizaci investičních záměrů obce
pro následující dva roky (viz tabulka
vpravo). Akce v první části tabulky se
bude obec snažit podle finančních možností realizovat. O záměrech v druhé
části tabulky připraví veřejnou diskusi
a zahájí jejich projektovou přípravu tak,
aby nové zastupitelstvo v dalším volebním období mohlo navázat.
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Stará cesta v Horomyslicích
V únoru 2015 nabídlo město Plzeň obci
k odkoupení pozemky kolem vyhořelého domu čp. 26 v Horomyslicích, jejichž
součástí je i stará historická cesta z Horomyslic do Nové Huti vedoucí dnes částečně golfovým hřištěm. Zastupitelé s koupí
i kupní cenou souhlasili a obec zahájila
jednání s městem. Nakonec v únoru 2016
město Plzeň změnilo nabídku na prodej pouze menší části pozemku. Druhou
část pozemku prodalo fondu FOCUS
INVEST, vlastníkovi dalších pozemků
golfového hřiště. V září letošního roku se
opět záměr města Plzně změnil a předložilo nový návrh. Nechalo oddělit pozemek
pod starou cestou (nově číslo parcelní
1324/9) a nabízí obci pouze věcné břemeno chůze a jízdy veřejnosti po této cestě.
Nijak už nereflektuje zájem obce na koupi
pozemku.
Rada a zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o zřízení služebnosti pro cestu
a pověřilo starostu tuto smlouvu podepsat, aby byla pro občany zajištěna do budoucna alespoň možnost využívat starou
historickou cestu.
Hasiči dostanou 162 000 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
jednotky dobrovolných hasičů ve výši 162
000 Kč, který bude součástí rozpočtu obce
Dýšina na rok 2017. Největší složkou rozpočtu jsou prostředky na údržbu a pojištění techniky, pohonné hmoty, pojištění
členů a spotřební materiál.
Neinvestiční příspěvek škole
Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční
příspěvek ZŠ a MŠ gen. Pattona na rok
2017 ve výši 2 615 000 Kč, tedy stejný jako
v letošním roce. Největší část příspěvku je
na energie a spotřební materiál pro potřeby školy a výuky.
Výběrové řízení na demolici školní jídelny
Do výběrového řízení na demolici školní
jídelny se přihlásilo 11 zájemců. Kritériem
pro výběr byla nejnižší nabídková cena
a také provedení práce v konkrétním termínu od 1. do 31. března. Vyhrála společnost APB Plzeň a.s. s nabídkovou cenou
604 000 Kč. Dotace od Plzeňského kraje
z dotačního titulu Odstranění havarijních

stavů a naléhavé potřeby bude 500 000 Kč,
obec ze svého rozpočtu uhradí rozdíl.
Termín demolice byl stanoven tak, aby
začátkem dubna mohla začít výstavba
nové školní jídelny. Během jarních prázdnin dojde k přípravě Modrého salonku na výdejnu, kde se budou školáci po
dobu výstavby stravovat. Vařit jim bude
i nadále personál dýšinské školní jídelny,
a to v pronajaté části kuchyně na plzeňské
střední škole, odkud se budou obědy převážet. Nová školní jídelna by měla začít
sloužit od října 2017.
Černá lávka v Nové Huti
Zastupitelstvo revokovalo svoje usnesení z dubna letošního roku, jímž ukládalo
starostovi obce projednat se zástupci FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.
s. uznání vlastnictví Černé lávky přes řeku
Klabavu v Nové Huti a pro obec Dýšinu
zajištění služebnosti. Vlastnictví lávky
nebylo zřejmé a fond se k němu přihlásil
coby majitel říčního koryta, přes které lávka vede, se záměrem lávku rekonstruovat,
protože její technický stav je nevyhovující.
Při studiu materiálů v oblastním archivu v Plasích však objevil Okrašlovací
spolek záznamy, které dokládají historické investice obce do této lávky, které by
svědčily pro vlastnictví obce (více o lávce
v srpnovém čísle Zpravodaje).
Zájem o cvičák pro psy
Spolek SKS TART Dýšina projevila zájem
o pronájem obecního pozemku o rozloze
1500 – 2000 m2 za účelem zřízení výcvikového prostoru pro psy. Spolek by na
něm pořádal také pravidelné výcvikové
kurzy pro veřejnost, pracoval s mládeží,
provozoval záchytný kotec pro psy odchycené v obci. Vedení obce považuje záměr
za zajímavý a hledá pro něj vhodný pozemek.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
14. 11. a 5. 12. v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 19. 12. v 18 hod.,
Modrý salonek
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Přístřešek
u Velkého smrku

Název akce
Stavba nové školní jídelny u ZŠ gen. Pattona
Oprava prostoru vchodu včetně schodů před ZŠ gen. Pattona
Chodník Dýšina – IPPE (veřejné osvětlení zajistí IPPE)
Dětský výtvarný/parkový prvek Paškův park
Investice v areálu koupaliště (oprava budovy kiosku, malého bazénu, instalace sprch,
parkoviště a pod.)
Doplnění vybavenosti veřejných ploch odpadkovými koši a koši se sáčky na psí exkrementy, lavičky
Úpravy návsi, I. etapa – přeložka el. vedení do země, přestěhování pomníků, zeleň projektová dokumentace, povolení
Oprava hřbitovní zdi
Rekonstrukce studní - náves a Nová Huť u mlýna (včetně úpravy sběrného místa)
Veřejné osvětlení u dětského hřiště v Jamách, podél Rokle, ul. Východní, Novohuťská,
Duhová, Ke Koupališti, víceúčelové hřiště - dle nákladů a technických možností
Rokle – posilovací stroje, chodník spodní částí, vyčištění kolem chodníku
Inline dráha a skatepark v prostoru bývalého házenkářského hřiště v Nové Huti projektová dokumentace, povolení, realizace
Vybudování alespoň některých prioritních cest podle komplexní pozemkové úpravy,
vytvoření sítě cest mimo zastavěné území ve vlastnictví obce (pěšinky směr Zábělá,
Křemší, Chrást atd.)
Rekonstrukce komunikací (bez pořadí):
Kostelní (finální podoba)
Novohuťská (finální podoba)
Duhová
Lesní (2. etapa) + Slepá
Krátká
V Loužku - 2. etapa
Květinová
Chodník od Křížku ke mlýnu v NH (pokračování chodníku)
Flaga – konečné řešení využití areálu
Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Jižní a K Chlumu – parkové úpravy,
parková stání, komunikace, dětské herní prvky
Studie využitelnosti území "Novohuťské návsi" (kachlák-studna-pomník Husa-Paškův
park )
Veřejná diskuse a/nebo příprava projektů pro další volební období
Náves (komunikace a příjezdy k nemovitostem – žulová dlažba)
Cyklostezka Křemší – Kyšice (nutná pozemková úprava v KÚ Kyšice)
Komunitní centrum (kulturní zařízení) – diskuze, architektonická studie, ÚP
Výstavba dopravní obslužnosti nové vlakové zastávky ve Školní ulici x U Šebestů
(příjezdová komunikace, parkovací stání atd.)
Kompletní výměna LED VO v obci
Revitalizace drobných toků
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ včetně zázemí pro víceúčelové hřiště
Výstavba skladovacích prostor obce a ev. technické zázemí
Rekonstrukce a zateplení obecního úřadu, včetně bezbariérového přístupu

Mnozí občané naší obce mají ještě v živé
paměti Velký smrk, který rostl v lese nad
Novou Hutí. Je to místo památné a strom
rostl na rozcestí několika lesních cest
na pomezí lesů církevních, městských
a obecních. Před několika lety muselo být
torzo tohoto velikána z bezpečnostních
důvodů pokáceno a Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu nad pařezem
smrku zhotovil ochranný přístřešek. I na
něm se ale podepsal zub času a hrozilo
jeho zřícení. Nosné dřevěné sloupky časem zetlely a ani konstrukce střechy nebyla v dobrém stavu.
Pracovníci technické čety proto v minulých dnech celý přístřešek demontovali, poškozené nosné sloupky nahradili
novými s kovovými kotvícími patkami,
vyměnili poškozené části samotné střechy i krytinu. Celou konstrukci přístřešku jsme opatřili novým ochranným nátěrem. Jednotlivé části jsme dopravili zpět
na původní místo a celý zrekonstruovaný
přístřešek opět smontovali.
Na přiložených fotografiích může pozorný čtenář posoudit, jak se nám rekonstrukce přístřešku podařila.
Miroslav Tlustý,
vedoucí technické čety OÚ
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Fotím, fotíš, fotíme
Dobrá zpráva se vždy píše s chutí. A takovou zprávou je, že
fotografie na téma Domácí mazlíčci a kamarádi poslalo do
redakce Zpravodaje 21 dýšinských fotografů. Sešlo se více
než 90 obrázků. A jsou to fotografie hodně veselé a pěkné.
Je z nich patrné, že máme své zvířecí kamarády hodně rádi.
A to je dobře. Všem, kdo fotografie poslali, děkujeme.
Věříme, že dobrá nálada osloví i návštěvníky výstavy,
kterou z těchto snímků připravujeme do Galerie Modrý
salonek na letošní prosinec. Z každého zaslaného souboru
vybereme, pokud se nám to podaří bude dostatečně kvalitní pro tisk, alespoň jednu fotografii, abychom představili veřejnosti všechny šikovné autory.
Výstava bude mít vernisáž ve čtvrtek 8. prosince v 18
hodin v Modrém salonku, potrvá až do konce ledna. Pokud jste zvědaví, kdo jsou autoři těchto obrázků a kdo další dýšinští fotografové milovníci zvířat, přijďte se podívat.
Jste už teď srdečně zváni.
Kulturní výbor a redakce Zpravodaje
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listopad 2016

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ JARMARK
středa
16. listopadu 2016
8:00 – 17:00

Modrý salonek
Dýšina

Dárky

Šperky

dětské oblečení,

náhrdelníky, náramky,

textilní bytové dekorace,

korálky, náušnice

patchwork

Dekorace

věnce, svíčky, mašle,

čtvrtek
17. listopadu 2016
10:00 – 14:00

Výroba

vánoční ozdoby a dekorace

drobných dárků,

náramky, korálky

Tvoření pro děti

vánoční přáníčka, papírové
dekorace

Zveme vás na

slavnostní zahájení
letošního adventu
v neděěeli 27.listopadu 2016
andeělský prěěuvod vás dovede až k vánocěním stromum
v Dýšineě a Nové Huti, které spoluě rozsvítíme.
Program:
14.00 ~ Tvůrčí dílny na faře pro děti i rodiče
15.00 ~ Občerstvení a vánoční trhy na návsi
V průběhu odpoledne se můžete těšit na živý betlém
a vystoupení souboru dětí zdejší školy
Po setmění (kolem 17. h) rozsvícení stromu na návsi v Dýšině se zpěvem koled
Následuje průvod do Nové Huti, doprovázený hraním koled v místním rozhlase
Po příchodu průvodu do Paškova parku rozsvícení druhého stromu
se zpěvy a občerstvením

Andělský outfit vítán.
Andělé v kostýmech mohou nést v průvodu letící anděly a budou na konci odměněni voňavým andělským čajem.
Pořádá obec Dýšina, farnost Dýšina a Okrašlovací spolek ve spolupráci s hasiči, sborem Gutta a dýšinskými nadšenci.
Rozleťte se s námi do adventu!
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Pozvánky na akce
Sobota 5. listopadu, 14 - 18 hod., fara,
Podzimní bazar. Přijďte si vybrat vše
možné i nemožné. Výtěžek bude věnován
na restaurování kazatelny v kostele.
Neděle 6. listopadu, 12:15 u hlavního
kříže hřbitova, dušičková pobožnost za
zemřelé.
Pátek 11. listopadu, 17 hod., Galerie
Modrý salonek, Vernisáž výstavy fotoklubu Plasy s názvem Plasy podzimem
okrášlené, otevřeno neděle 13. 11. a 20.
11. vždy 14.00–15.00 hod., čtvrtky 17. 11.
a 1. 12., vždy 15.00–16.30 hod., viz také
str. 4.
Sobota 19. listopadu, 10 hod., Paškův
park, Podzimní úklid parku před rozsvícením vánočního stromu – vyhrabávání
listí apod., Okrašlovací spolek
Sobota 26. listopadu, 10 - 16 hod.
na faře, výroba keramického betlému.
Každý, kdo přijde uplácá jednu figurku,
betlém pak bude o Vánocích vystaven
v kostele.
Sobota 26. listopadu, 18 hod., kostel,
Koncert židovských písní v podání
plzeňské
kapely
Chavruta
(hebrejsky společenství).

Neděle 27. listopadu, Slavnostní
zahájení
adventu
s
andělským
průvodem a rozsvícením vánočních
stromů. Podrobnosti viz plakátek na
straně 7.
Úterý 29. listopadu, 17 hod., jednací
místnost OÚ, Přednáška Ing. Kratochvíla: Vinná réva v našich zahradách,
degustace vína, posezení při harmonice.
Čtvrtek 1. prosince, 16 hod., Světýlková cesta za Mikulášem, sraz před
tělocvičnou ZŠ.
Neděle 4. prosince, 14 hod, Galerie
Modrý salonek, výstava Vánoce našich
(pra)babiček, viz také str. 3. V čase 8–10
hod. možnost přinést vlastní betlém. Zve
Okrašlovací spolek a důchodci
Úterý 6. prosince, 17 hod., jednací
místnost OÚ, Přednáška př. Pavla
Sedláčka: Nové odrůdy jablek a švestek,
novinky do našich zahrad.
Čtvrtek 8. prosince, 18 hod., Modrý
salonek, vernisáž výstavy fotek dýšinských autorů Domácí mazlíčci.
Úterý 13. prosince, 16:30 tělocvična
ZŠ, Vánoční koncert všech dětských
sborů (Kapičky, Kapky, Zpěváčci, Gutta).

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

Petr Ježek
Jiřina Velleková
Miroslav Šnajdr
Marta Fridrichová
Ludmila Kejíková
Jitka Lepší
Marta Hahnová
Pavel Bartovský
za SPOZ Hana Tlustá
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