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Dýšinské zahrady a trávníky jsou již
několik týdnů v plném květu.
Užívejte jaro v celé jeho kráse.
Foto: Michal Hala

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v mém posledním úvodníku jsem psal
o výzvě k připojení do akce Ukliďme Dýšinu, která navazuje na úspěšné akce v minulých letech Ukliďme Česko. Děkuji všem,
kteří se přihlásili do této akce, vzali si „svoji“
část obce a stali se jejími patrony. Záměrem
této akce je, aby byla celoroční, proto se můžete přihlašovat a stávat se patrony neustále.
Úklid a vzhled obce je pro nás důležitý,
z tohoto důvodu hledáme na letní měsíce
2–3 brigádníky, podrobnosti v inzerátu
uvnitř zpravodaje.
Nyní se krátce zmíním o dvou akcích,
které probíhají v naší obci.

V posledních březnových dnech proběhlo na hřbitově celoplošné kácení v rámci zpracovaného projektu, čímž se zejména urnové části dostalo úplně nového
vzhledu. Nyní probíhá odstranění pařezů,
úklid a příprava na novou výsadbu, která
proběhne z větší části na jaře a částečně
na podzim. Chtěl bych Vás touto cestou
požádat o shovívavost po dobu realizace
této akce. Věřím, že s výsledkem budeme
všichni spokojeni.
Stavba nové školní jídelny začala víc než
dobře. Firma provádějící demolici původní
jídelny byla rychlejší, než jsme čekali, a vše
proběhlo skvěle. Vítězná firma, která měla

stavbu nové školní jídelny provést, však
nenastoupila v požadovaný termín daný
výběrovým řízením, čímž jsme se dostali do velmi složité situace. Tento problém
řeším společně s právníky, radou obce,
zastupitelstvem obce a administrátorem
výběrového řízení. V tuto chvíli nedokáži
odhadnout, jak to vše dopadne. Děláme
vše proto, aby se co nejdříve začalo stavět.
O výsledcích celé situace Vás budu informovat v následujícím čísle zpravodaje.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné
jarní měsíce plné sluníčka a pohody.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Velikonoční příběh
Na Velikonoce si posíláme přání s kuřátky, zajíčky a rozkvetlými sněženkami
a jsme rádi, že nastaly svátky jara. Velký
příběh o událostech posledních dnů Ježíšova života, díky němuž Velikonoce
vznikly, dnes zaznívá už jen za zdmi kostelů. Mám ale pocit, že jakkoliv jsou zajíčci a kuřátka krásní, jsou přece jen trochu
banální ve srovnání s tím, co nabízí rozjímání nad smrtí, pohřbem a vzkříšením
Ježíše. Řekl bych, že tento příběh může
v mnohém obdarovat i lidi, kteří by nikdy
sami o sobě neřekli, že jsou křesťané.
O Velikonocích se tedy za zdmi kostelů
vypráví o muži, kterého při vjezdu do Jeruzaléma vítaly davy, aby se pak vzápětí
obrátily proti němu a provolávaly žádost
o jeho ukřižování. Vypráví se o muži, který si prožil svůj životní úspěch, aby hned
po něm zakusil obrovskou úzkost v Getsemanské zahradě, nespravedlivé odsouzení, bolest, opuštěnost od lidí i od Boha
a smrt. A když se v noci z Bílé soboty

na neděli k tomu dodává, že vstal z mrtvých, můžeme si to vykládat jako potvrzení, že to všechno, co prožil, mělo smysl.
Před časem mě velmi oslovil příběh
jiného muže, Oty Mádra, kněze, který
se narodil rok před vznikem republiky
a měl ve svém mládí ty nejlepší vyhlídky:
byl velmi nadaný, studoval v Římě a počítalo se s ním jako s nadějným vyučujícím
na teologické fakultě. Místo toho se tato
očekávání proměnila v mnoho let komunistického vězení. V čase, kdy byl zrovna na svobodě, se Oto Mádr stal jednou
z vůdčích osobností tzv. podzemní církve, která se snažila působit v utajení před
státním aparátem.
Před deseti lety jsem byl svým biskupem poslán, abych se zúčastnil jistého
projektu, který měl zkoumat motivaci
kněží, kteří podepsali spolupráci s StB.
Jejich osudy byly psány jak přes kopírák:
pohrozilo se jim, že nebudou moci působit jako faráři, a oni podepsali s naiv-

ním přesvědčením, že nikomu neublíží,
a odůvodňovali si to tím, že je to menší
zlo, než kdyby farnost zůstala bez kněze. Argument to byl logický a nevím, jak
bych se byl zachoval, kdybych v té době
byl knězem. Oto Mádr na to odpověděl svým textem Modus moriendi církve (Způsob, jakým má církev zemřít),
v němž hlásal dost provokativní myšlenku: církev v Československu se nesmí bát
zaniknout, pokud by kvůli svému přežití
měla dělat kompromisy.
Když jsem tento text četl, říkal jsem si,
že takhle nějak se projevuje víra v Ježíšovu smrt a vzkříšení. Zaniknout, zpackat
si život, ztratit práci, dostat se do řečí jen
proto, že člověk zůstane věrný hodnotám,
které žije, má smysl. Tak nějak se dá přeložit zvěst o Ježíšově vzkříšení. Příběh
Oty Mádra tuto velikonoční víru odráží
jako v zrcadle.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO hÁDANKA
Fotografie zveřejněná v minulém
čísle zachycovala budovu čp. 30
na návsi u rybníka, která zde stojí
zřejmě od r. 1843. Původně to byla
kovárna, dnes obecní úřad. Fotografie
z roku 1933 byla převzata z Historických střípků č. 16; originál fotografie
je uložen v rodinném archivu paní
Šimečkové, viz:
h t t p : / / w w w. o b e c d y s i n a . c z /
e_download.php?file=data/editor/
275cs_31.pdf&original=16_D%
C3%9D%C5%A0INSK%C3%89++
HISTORICK%C3%89++ST%
C5%98%C3%8DPKY.pdf.
Jaké místo v obci a z jaké doby Vám
nabízíme dnes?

Foto: Milan Drobil, archiv Okrašlovacího spolku

Vyhlášení literární soutěže
DÝŠINSKÉ ZAjÍmAVOSTI
Zamyslete se, kam v Dýšině zavedete návštěvu, která k vám v červnu přijede na dva dny. Napište na toto téma úvahu.
Soutěžní kategorie:
i. děti do 18 let, ii. dospělí
Rozsah práce: maximálně dvě strany formátu A4, řádkování 1½.
Uzávěrka: 28. dubna 2017
Ocenění: vybrané práce budou uveřejněné v obecním zpravodaji a jejich autoři dostanou drobný dárek.
Práce zasílejte elektronicky na adresu předsedy kulturního výboru: nesvaslavka@seznam.cz.
Jaroslava Nesvadbová
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Březen – měsíc kultury

Po veselém, maškarami naplněném
únoru, nastoupil kulturní březen. Začali jsme koncertem dětí ze smyčcového
oddělení ZUŠ Chrást s paní učitelkou
Renatou Klimešovou. Děti si prohlédly
nástroje – od nejmenších housliček naší
spolužačky Lindy přes violu, violoncello až po kontrabas, se kterým jsme si
i zazpívali. Šikovné houslistky i basista
Pepa nám zahráli několik skladbiček,
a pak si mateřáčci mohli všechny nástroje „osahat“ a zkusit si na ně zahrát.
Největší zájem byl o potěžkání basy.
Prvního března zpestřily Kapičky další
setkání dýšinských seniorů masopustně –
svatebními písničkami a tanečky. Za odměnu si všichni vyzpívali sladkou koblihu. Kulturní dění pokračovalo návštěvou

Chceš-li být šťasten
celý život, pořiď si
zahradu; ale…

Malé scény plzeňského DJKT – děti shlédly
hudební pohádku „O Jeníčkovi a Mařence aneb Jak to všechno dopadlo“, v hlavní
roli s naším kamarádem Vašíkem Klimešem. Odměnou pro všechny byl společný
tanec na závěr a prohlídka kulis na jevišti.
V březnu také předškoláci – koťata zintenzívnili svou přípravu na zápis do
1. třídy ZŠ. Vše vyvrcholilo návštěvou
prvňáků a společným psaním, počítáním
na interaktivní tabuli, kreslením „smajlíků“ a vzájemným předáním dárečků. Poslední březnovou kulturní akcí bylo představení dětí ze souboru Karkulka ze ZUŠ
Chrást „Plzeňská strašidla“ s písničkami
Milana B. Karpíška v LD Chrást.
Jana Bártlová

Nevím, jestli věříte teorii o oteplování
klimatu. Já ano, a to i díky dlouholetým
zkušenostem ze zahrady. V záhonech se
postupně objevují teplomilné plevele,
které zde dříve nerostly, objevil se i hodně nepříjemný oranžový plžák španělský,
který nás trápí od jara tím, že hodně rychle „sklidí“ naše výsadby či vzešlé výsevy.
Dalším trapičem, kterého teď zjara můžeme při pozorném koukání při rytí záhonů
i vidět, je roztoč sametka. Je to milimetrový, nápadně červený „pavouček“, který
o sobě ale dává vědět až v létě, a to opravdu velice nepříjemným způsobem. Na zahradách v Huti se postupně objevoval
po r. 1990. V červnu až v červenci kladou
dospělci vajíčka, z nichž se líhnou larvy,
které cizopasí na obratlovcích, včetně
člověka. Zavrtávají se do kůže a vstřikují
do ní látky, které rozpouštějí podkožní
tkáně, které pak sají. A to právě způsobuje ono velice úporně svědění, které nejde
téměř ničím zmírnit. A pak choďte na zahradu s láskou!
V napadených lokalitách (sametky se
prý nevyskytují všude) se uvádějí neuvěřitelně vysoká čísla, kolik jedinců sametek se vyskytuje na m2. I když to zřejmě
příliš nepomáhá, přiznám se, že pokud je
teď na jaře vidím, s chutí je zlikviduji…
Fotografie i další informace naleznete
např. zde:
http://agromanual.cz/cz/clanky/
ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/
jak-na-sametky-trapice-zahradniku-a-chaluparu
Slávka Nesvadbová

INZERÁT
Hledám ženu/muže na občasnou
péči o 80ti letého muže s omezenou pohyblivostí.
Odměna 100 Kč/hodinu.
V polovině března se konal v Modrém salonku Velikonoční jarmark, při němž bylo
možné si nakoupit řadu velikonočních dekorací a dalších drobných radostí. Současně byla pro děti připravena tvůrčí dílna, v níž si vyzkoušely zajímavé rukodělné
techniky a vyrobily vlastní jarní dekorace. Foto: Marie Drábková

Bydlíme v Nové Huti.
Telefon 605 845 026.
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Zastupitelé schválili prodej areálu
bývalé plnírny plynu
Zastupitelstvo obce schválilo na doporučení rady finální verzi kupní smlouvy
na prodej areálu bývalé plnírny plynu
Flaga MUDr. Hadrávkovi, který zde
hodlá vybudovat depozitář sbírky historických vozidel Lancia. Byla do ní zapracována podrobnější specifikace zařazení
území v rámci nového Územního plánu
obce Dýšina, aby nemohly být pozemky
využívány pro průmysl, a také zapracováno předkupní právo pro obec
na dobu 5 let. Smlouva o prodeji bude
podepsána v příštích dnech, po uhrazení
první části kupní ceny si postupně
převezme areál nový majitel.
Výstavba školní jídelny se komplikuje
Vítěz výběrového řízení na výstavbu
nové školní jídelny, firma KAZIKO,
odmítl podepsat smlouvu o dílo
a v termínu stanoveném ve výběrovém
řízení začít s pracemi. Situaci vysvětlovali zástupci firmy tím, že dodavatelé
nemají momentálně výrobní kapacity
na dodávku stavebních prefabrikátů.
Požadovali odložení prací, ale nebyli
ochotni podepsat smlouvu, z níž

vyplývají smluvní sankce za nedodržení
vysoutěženého termínu výstavby. Ačkoli
obec se snažila pomoci s dřívějším zajištěním dodávky prefabrikátů od výrobce
ve zdejší průmyslové zóně, KAZIKO
k podpisu smlouvy nepřistoupilo. Zastupitelé proto schválili vyřazení vítěze
výběrového řízení z důvodu nedodržení
smluvních termínů. Obec vyzve ke spolupráci společnost SILBA – ELSTAV s. r. o.,
která skončila na druhém místě výběrového řízení s vyšší cenou a delší dobou
realizace. Výstavba tak podle všeho bude
o několik měsíců posunuta. Pokud by se
nepodařilo uzavřít smlouvu s druhým
uchazečem, může obec oslovit následujícího, případně výběrové řízení zrušit
a vypsat znovu. To by ale znamenalo
ještě větší zpoždění a delší stravování
dýšinských školáků v Modrém salonku.
Další investice do areálu koupaliště
Obec pokračuje v postupné obnově
areálu koupaliště v Nové Huti. Pro
letošní rok rada obce schválila sanaci
a opravu stropu včetně výmalby stropu
terasy kiosku, pořízení přírodních sprch,
opravu žlábku kolem malého bazénu
a úpravu plochy u výpusti koupaliště

Svoz velkoobjemového odpadu
Oznamujeme, že dne 18. dubna budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad pro občany
na následujících stanovištích:
Dýšina – ulice Jižní u DPS na parkovišti
Dýšina – ulice Přátelství u separovaného odpadu za potravinami
Dýšina – ulice K Chlumu u separovaného odpadu
Nová Huť – pod viaduktem u separovaného odpadu

ve sportovním areálu. Půjde o investici
ve výši cca 200 tis. Kč bez DPH, práce
bude zajišťovat společnost Ekolevel s.r.o.
Provozovatel koupaliště avizoval pro novou
sezonu také zajištění wifi připojení pro
návštěvníky.
Obec vyhlásí konkurs na ředitele
Základní školy gen. Pattona
Rada obce projednala a schválila
vyhlášení konkursu na ředitele Základní
školy gen. Pattona v Dýšině. Současnému
řediteli Mgr. Jiřímu Švolbovi končí
ke konci roku 2017 tzv. funkční období.
To je stanoveno na 6 let, po nichž může
podle školského zákona zřizovatel vyhlásit
nový konkurs. V něm může stávající
ředitel obhájit svoji představu o rozvoji
školy pro další období, pokud má zájem,
případně může být vybrán ředitel nový
z dalších zájemců, kteří se do konkursu
přihlásí. Hodnocení kandidátů a jejich
koncepcí provádí výběrová komise, v níž
má své zástupce obec, ale především
školští odborníci. Konkurs bude oficiálně
vyhlášen do konce školního roku.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
15. května v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 24. dubna
v 18 hod., Modrý salonek

Obec Dýšina
přijme brigádníky na výpomoc
při údržbě obce a údržbě zeleně
na období květen – říjen 2017.
Zájemci získají více informací na Obecním úřadu Dýšina
v úředních hodinách nebo na telefonních číslech:
606 616 452, 377 945 327, 602 692 134, 724 179 086.
Práce jsou vhodné pro studenty i důchodce.
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Obnova a údržba dřevin na dýšinské hřbitově již začala
Stromy ke hřbitovu jednoznačně patří.
Spolu se světlem svíček dodávají místu
posledního odpočinku našich předků pocit klidu a důstojnosti.
Ale stejně jako stavby i stromy stárnou
a potřebují průběžnou údržbu. A ta byla
v několika posledních desetiletích v Dýšině zanedbávána, resp. se prováděla jen
v „havarijních“ případech.
Na podzim r. 2015 se obec Dýšina,
i na základě připomínek občanů, rozhodla přistoupit k zadání zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně
zdejšího hřbitova. Projekt byl zpracován
Ing. Hanou Hrdličkovou a je k dispozici na OÚ. Byl představen na veřejném
zastupitelstvu obce 19. 10. 2015, další
informace byla poté zveřejněna ve Zpravodaji. Obsahuje textovou část, inventarizaci a návrh pěstebních opatření, výkaz
výměr, rozpočet, a v grafické podobě
inventarizaci dřevin a návrh pěstebních
opatření (měřítko 1:350), návrh sadových
úprav (1:350), osazovací plán – dřeviny
(1:350), osazovací plán – trvalky (měř.
1:200). Každý se tak může seznámit, kde
a co se plánuje odstranit i nově vysazovat.
Výběrové řízení na revitalizaci prostoru hřbitova vyhrála pražská firma OK

Garden s. r. o. s cenou 870 682 Kč včetně DPH. Práce budou probíhat od 1. 3.
až 30. 11. 2017. Dozor nad probíhajícími
pracemi mají stavební technik obce David Göttler, Dana Panušková a autorský
dozor p. Ing. H. Hrdličková
Podle mapových podkladů dostupných
na webu se hřbitov dvakrát rozšiřoval,
což je patrné na přiložených leteckých
snímcích: 1839, 1938, 1956 a současný
stav (http://archivnimapy.cuzk.cz/index_
temp_15.html, cenia.cz a Mapy.cz). Do-

poručuji věnovat vaši pozornost obzvláště situaci před šedesáti lety, tj. z roku
1956, kdy byly vysazeny dnešní dřeviny.
Hřbitov je součástí života každého
z nás. Je nutné ocenit snahu obce pustit
se do tak citlivé a zásadní rekonstrukce.
Buďme prosím trpěliví během terénních prací a respektujme určitá omezení
s nimi související.
Jaroslava Nesvadbová

Historické mapy nám dobře ukazují, jak se vyvíjela podoba dýšinského hřbitova. První snímek je z roku 1839, druhý 1938, třetí je datovaný 1956, poslední nabízí letecký pohled na dnešní stav. Ten se během následujících měsíců opět mírně pozmění.
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Seniorky z Dýšiny
Datum v kalendáři nám prozradilo
příchod jara a my jsme vyrazily na první
krátký výlet.
Využily jsme MHD a v Plzni navštívily
Národopisné muzeum Plzeňska na náměstí Republiky. V březnu 2000 tam byla
otevřena nová instalace, která kromě cenných a často unikátních předmětů prezentuje interiéry od gotiky do 1. třetiny
19. století a také černé kuchyně z počátku
19. století. Zhruba z téhož období pochází i vybavení dvou venkovských světnic

a expozice lékárny. Prohlídku uzavírají
lidové oděvy a zvykoslovné předměty ze
západních Čech.
Výklad průvodkyně p. Pistoriusové
byl obsáhlý a velmi zajímavý. Naše fotogalerie se opět rozrostla o řadu pěkných
obrázků a nakonec, jak jinak, „sladká tečka“, tentokrát v Dřevěné ulici v cukrárně
„Beruška“.
Jana Pospíšilová

Soutěž všestrannosti
TJ SPV Dýšina měla osm zástupců
na tradiční březnové soutěži všestrannosti nejmladšího žactva ve Zruči. Zúčastnili
se: Vítek Spiner, Filip Konstantinovič,
Vítek Süsz, Linda Černá, Samuel Černý,
Terezka Johánková, Justýnka Rousová
a Terezka Žaloudková. Pro děti připravili
organizátoři celkem deset disciplin, mezi
kterými nechyběl hod na cíl, kotoul, lezení po žebřinách, seskok ze švédské bed-

ny, běh provazovým žebříkem, přechod
lavičky zavěšené na kruzích a podobně.
Všechny děti si se soutěžními disciplinami poradily skvěle. Justýnka Rousová
a Vítek Spiner se dokonce dostali na stupně vítězů, když v těžké konkurenci oba
shodně skončili na 3. místě. Gratulujeme.
Iva Kokešová

Zpěváci nespí

Někdo by se možná zeptal, co dělají
Kapky, Zpěváčci a „Guťáci“ po úspěšném
Tříkrálovém koncertu? Zkouší? Nezkouší? Zkouší!!! A pilně!
Každý sboreček čeká na jaře nějaký
koncert – ty mladší společně s Kapičkami z MŠ tradiční Jarní koncert k svátku
maminek (jen letos zatím netušíme, kde
ho uspořádáme). Všechny společně čeká
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vystoupení při Oslavách osvobození před
ZŠ, na který všichni žáci ZŠ nacvičují píseň J. Ježka a členové Gutty pod vedením
Terezky Koželuhové také tanec.
Zpěváky z Gutty opět čeká několik jarních vystoupení s rozličným programem
– naše „středověká“ klasika na Noc kostelů, hasičská hymna, „opáčko“ úspěšné
ztracené Bačkorky na Festival volného

času (bývalá Bambiriáda) a také začínáme nacvičovat nový program na zářijový
festival do Jičína.
Tak nám držte palce, ať vše stihneme
nacvičit a na některém našem vystoupení
se těšíme na shledanou.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

duben 2017

JARNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ JARMARK
IV. ROČNÍK
KDY: neděle 23. dubna 2017, 14.00 hod.
KDE: Nová Huť, Paškův park
PŘIJĎTE A NABÍDNĚTE DRUHÝM
CO VÁM NA ZAHRADĚ PŘEBÝVÁ:
rozdělené trsy, hlízy, cibulky, ale i květináče
a jiné zahradnické náčiní, které již
nepotřebujete. Můžete nabídnout
i zahradnickou literaturu, časopisy apod.
K posezení budou k dispozici i stoly a židle.
Naše členky připraví i drobné občerstvení:
moučníky, čaj, kávu.
Na setkání se těší Okrašlovací spolek,
zahrádkáři obec Dýšina.

OTEVÍRÁNÍ LESA
A STUDÁNEK
v lese v Nové Huti
17. dubna ve 14 hod.
• sraz u mostu v Nové Huti
• ve 14 hod. odchod k Obrázku
• otevření lesa velkým klíčem
• zastavení u studánky zvané Čůráček
(zde zpívánky, recitace, vílí tanečky, hudba,
kytara, posezení u studánky)
• odchod na koupaliště
(tam oheň, opékání vuřtů a jiná občerstvení)
Zve Lucifer a děti ze školy
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Pozvánky na akce
 Pondělí velikonoční 17. dubna,
14 hod., Otevírání studánek, sraz u mostu
v Nové Huti, zve Lucifer a děti z dýšinské
školy, více info na str. 7.
 Sobota 22. dubna, TJ SPV zájezd
na Manětínsko, více info na str. 7
 Neděle 23. dubna, 14 hod., Paškův
park v Nové Huti, IV. ročník Zahrádkářského jarmarku, pořádá Okrašlovací
spolek, více info na str. 7.
 Neděle 23. dubna, 14 hod., setkání
sborů se společným koncertem v dýšinském kostele. Vystoupí Chrámový sbor
z Dýšiny, Chrástochor z Chrástu, Sbor

ze Spáleného Poříčí, Cantate z Rokycan,
ČtyřiTetky z Plzně a Vaganti z Prahy.
 Neděle 7. května, Slavnosti osvobození u pomníku generála Pattona před
místní školou, více info na str. 7.
 Neděle 7. května, Modrý salonek,
14 až 18 hod., první a výjimečná příležitost si prohlédnout obrazy dýšinského
malíře Vladimíra Vraštila. Obrazy budou
zapůjčené od soukromých majitelů –
dýšinských a chrásteckých občanů, kteří
vyslyšeli našich prosbu v březnovém čísle
Zpravodaje.

Velikonoční bohoslužby v Dýšině
13. dubna – Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně:
■ 17:15 – společná večeře – velikonoční hod beránka – fara
■ 18:30 – mše sv. s umýváním nohou – kostel
■ po mši sv. do půlnoci kostel otevřen k soukromé modlitbě
14. dubna – Velký pátek – den Ježíšova ukřižování:
■ 15:00 – modlitba křížové cesty – hřbitov
■ 18:00 – velkopáteční obřady – kostel
15. dubna – Bílá sobota – den uložení Ježíše do hrobu:
■ 9:00 – modlitba ranních chval – kostel
■ 9:30–18:00 – kostel v Dýšině otevřen k soukromé modlitbě u Božího hrobu
■ 20:30 – mše sv. z vigilie zmrtvýchvstání Krista (nejslavnostnější mše sv. v roce) – kostel
16. dubna – Boží hod velikonoční:
■ 11:00 – mše sv. – kostel
■ 18:00 – adorace a modlitba nešpor – kaple na faře
17. dubna – pondělí velikonoční:
■ 11:00 – mše sv. – kostel

Raritu z ptačího světa můžete „potkat“
v centru Dýšiny. Pokud byste váhali, co
to je za ptáka s netradičním zbarvením, vězte, že jde o samečka kosa. Místo obvyklé černé má však bílou čepičku
a mírně strakaté bříško. Takovéto barevné odchylky nejsou podle odborníků
zcela výjimečné. Pokud by měl tento
samec mláďata, mohou být strakatější
než on.
Foto: Pavla Velleková

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

Jana Spurná
Vlastislav Šlajs
Jitka Burdová
Jiří Turek
Zdeněk Auterský
Dana Květoňová
Jan Kozlík
Marie Valdmannová
Drahuše Valentová
Marie Čechová
Václav Burian
Hana Křížová
za SPOZ Hana Tlustá

Klub maminek
na dýšinské faře
Klub maminek s malými dětmi se
bude nově konat na dýšinské faře. Setkání jsou plánována vždy ve čtvrtek
jednou za dva týdny (6. dubna, 20.
dubna, 4. května) od 9 do 11 hod. Vede
Ivana Kašová a Margita Horváthová.
Na programu rukodělné aktivity, povídání a hry s dětmi. Pokud chcete přijít, informujte se prosím raději na tel.
737 814 525 nebo 720 127 159.

Děje se za humny
V Plasích se 13. května od 14 hodin koná
Den vynálezce LUDVÍKA OČENÁŠKA
(1872–1949), patřícího ke světové špičce
průkopníků raketové techniky. V areálu
plaského kláštera a přilehlé Velké louky
návštěvníky čeká odpálení raket Očenáškovy konstrukce, raketová dílna – výroba
a odpalování „vodních raket“, prezentace
originálních motorového a šlapacího monocyklu a parního motocyklu, koncert
dixielandového Brass Band z Rakovníka
a Spirituál Kvintetu. Vstup zdarma.
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