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Dýšina pod sněhovou pokrývkou objektivem Milana Kučery. Jak zachytili nedávnou nadílku sněhu další dýšinští fotografové, se můžete
podívat uvnitř Zpravodaje.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste již všichni zaregistrovali
dokončení nové školní jídelny. Symbolickou tečkou bylo slavnostní otevření, které
proběhlo 18. ledna. Ještě jednou bych rád
na tomto místě poděkoval všem, kteří se
na realizaci této stavby podíleli a malým
strávníkům i jejich rodičům za trpělivost při stravování v prostorech Modrého salónku. Moc mě potěšila Vaše velká
účast na slavnostním otevření, které bylo
za doprovodu sboru Gutta moc příjemné. Díky tomu Vy sami můžete posoudit
a zhodnotit stavbu nové školní jídelny.
Jedna investiční akce skončila a v dalších
pokračujeme nebo je připravujeme. Jaké?
Pro připomenutí zopakuji, co nás letos

čeká, protože je toho opravdu dost. Jakmile skončí zima, začne se realizovat rekonstrukce a oprava hřbitovní zdi, která by
měla být dokončena v I. pololetí. Po vydání stavebního povolení začne stavba
víceúčelového hřiště v Nové Huti. Na obě
tyto akce je již vybrán zhotovitel. Při jednání únorového zastupitelstva bychom
měli schválit výsledky výběrových řízení
na následující investiční akce: místní komunikace Novohuťská, Duhová a oprava
části komunikace Lesní, oprava kanalizace
v ulici Školní a v ulici V Jamách, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení veřejných prostranství
sídlišť K Chlumu a Malé náměstí na základě zpracovaných studií. Na následu-

jícím dubnovém zastupitelstvu pak další
výběrová řízení na vybudování místních
komunikací Krátká, Kostelní a účelové
komunikace ke školní jídelně a společně
s SÚS PK II. etapu chodníku v Nové Huti.
Z tohoto výčtu velkých investičních akcí
je zřejmé, že nás čeká stavebně poměrně
náročné období.
Z toho důvodu bych Vás rád poprosil
o shovívavost v rámci realizace těchto
staveb, a to převážně v dopravních omezeních, která na Vás mohou mít dopad.
Jsem přesvědčen, že nové stavby budou
mít pozitivní přínos pro nás všechny.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Verba movent, exepla trahunt
V Paškově parku v Nové Huti na krásné architektonické výzdobě, za kterou je
třeba pochválit všechny, kdo se o ni zasloužili, zeje na jakoby rozházených kamenech v kruhu sochařem vyryté latinské
přísloví verba movent, exempla trahunt –
slova hýbají, příklady táhnou. Chce se tím
vyjádřit, že by člověk měl spíše věci konat,
než o nich mluvit.
Jiné české přísloví, káže vodu a pije
víno, ukazuje, že mnozí z nás, kněží, jsme
s tím měli a máme problémy. Mluvit a psát
o věcech, které by bylo dobré dělat, nějak
už patří k našemu poslání (konec konců
v tomhle zamyšlení nedělám nic jiného)
a klade to na nás velké nároky. Tedy: zpovídal jsem se mnohokrát z toho, že při
svých kázání v kostele mluvím o modlitbě, o lásce k Bohu a k lidem a sám nejlépe
vím, jak bídně na tom jsem. Jistý zpověd-

ník se mě snažil vyvádět z mých skrupulí
a zdůrazňoval mi, že je třeba, aby slova
o modlitbě a lásce k Bohu a k lidem zazněla bez ohledu na to, jak ubohý je ten,
kdo je pronáší. Důležité je, říkal mi, jestli
sám věříš tomu, o čem mluvíš. Pokrytecké
by bylo říkat to jen z profese, z povinnosti.
Ale pokud sám o něco usiluješ, snažíš se
o to, máš právo o tom mluvit, i když v tom
sám selháváš. Tedy usiluji, snažím se
a mluvím, byť s trochou hanby a ostychu.
Vzpomínám na kněze Otu Mádra,
jednu z velkých osobností křesťanského
disentu za totality. V komunistických vězeních strávil asi patnáct let života. Nezlomilo ho to a až do roku 1989 pořád
organizoval aktivity podzemní církve,
za něž mu neustále hrozilo, že roky svého vězeňského pobytu stihne ještě rozmnožit. Už jako stařičký dědeček – bylo

mu krátce před devadesátkou – začal učit
na teologické fakultě v době, kdy jsem
tam studoval. Dost zapomínal, věci se mu
pletly a na kvalitě jeho přednášek to bylo
dost znát. Přesto jsme na ně chodili moc
rádi. Nešlo o to se na nich něco dozvědět,
ale setkat se s tímto velkým mužem, mít
ho před očima, vidět ho naživo, vnímat,
jak z něj stále vyzařuje pevnost charakteru. Jeho slova už za moc nestála, ale jeho
příklad byl úchvatný.
Kázání, která pronáším, nebudou asi
nikdy podepřena takovým životním svědectvím. Jestliže slova hýbají a příklady
táhnou, snad se mezi tyhle dvě úderné
věty vejde ještě ta, že usilování a snaha,
byť v tom člověk selhává, může alespoň
popostrkovat.
P. Pavel Petrašovský, farář

Malá vzpomínka na vánoční pohádku Zvířátka a Dýšinští. Luciferáci už tradičně pobavili děti i dospělé, a jak bylo vidět, bavili
i sami sebe. Foto: Václav Šlajs

Informace z rady a zastupitelstva obce
Obec prodá dodávku
Rada obce schválila prodej dopravního
vozidla VW Transporter T4, které
užívali do nákupu nového vozu
dýšinští hasiči, a to obálkovou metodou
s nejnižší cenou 35 000 Kč.
Připravovaná výběrová řízení
Obec připravuje výběrová řízení
na opravu kanalizace v ulici Školní
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a V Jamách a na vybudování místních
komunikací Novohuťská, Duhová
a opravu části místní komunikace
v ulici Lesní. Dále se budou realizovat výběrová řízení na zpracování
projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení
veřejných prostranství sídlišť K Chlumu
a Malé náměstí na základě zpracovaných studií.

Rekonstrukce obecního úřadu
Obec zvažuje možnosti budoucí rekonstrukce obecního úřadu. Ve špatném
stavu je především střecha, budova by
potřebovala zateplit, chybí zde bezbariérový přístup. Rada proto uložila
starostovi obce zajistit nabídky na architektonickou studii rekonstrukce úřadu.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová
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Kde je LEDen?

Začal nám nový kalendářní rok. Všichni
školkáčci se vypravili na Tříkrálovou vycházku do kostela, kde se seznámili prostřednictvím pana faráře a postaviček z dýšinského
betléma s příběhem o narození Ježíška. Tím
jsme uzavřeli dobu vánoční a začali se těšit
na zimu. Ale… sníh jen na ukázku, led žádný, zato jsme objevili macešky, sněženky, jehnědy… Kde je leden? Zima? Tak nám o ní
alespoň přišly přečíst pohádku další babičky
– p. Sládková a p. Hošková.
Ale jednu novinku přece jen máme –
všichni školáci se dočkali nové jídelny,
a tak jsou ušetřeni přebíhání. Zvláště pro
naše sluníčka to bylo několikeré převlékání za každého počasí, a tak si dnes užívají nové stolečky, židličky i mističky (jako
v pohádce o medvědech).
Všichni doufáme, že zima přijde a příště
vám pošleme zimní záběry.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
P. S. Než jsem stihla odeslat svůj příspěvek,
sníh se objevil. Hurá!
Foto: Alena Havelková, Jana
Šlajsová, Alena Vaidišová

P.P.S. A než vyšlo únorové číslo Zpravodaje, zase je pryč! Ach jo.
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Jak se volilo v Dýšině v prezidentských volbách
Při volbě prezidenta republiky, která
se konala v průběhu ledna, obhájil svůj
post prezident Miloš Zeman, který získal
Okrsky
počet

zprac.

v%

ve druhém kole 51,36% platných hlasů.
Volební účast byla v prvním kole 61,92%
a ve druhém kole 66,6% voličů. PodívejVoliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

me se pro srovnání, jaké byly výsledky
prezidentských voleb v Dýšině.

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

2

2

100,00

1 323

879

66,44

879

876

99,66

2. kolo

2

2

100,00

1 329

912

68,62

912

910

99,78

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

1 Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

47

5,36

X

X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

78

8,90

X

X

3 Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

95

10,84

X

X

4 Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

9

1,02

X

X

5 Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

8

0,91

X

X

Poslanci

ODA

5

0,57

X

X

Občan

SPO

288

32,87

427

46,92

Senátoři

BEZPP

85

9,70

X

X

Občan

BEZPP

261

29,79

483

53,07
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Kulhánek Vratislav Ing. Dr.
h. c.

*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc.
Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.,
+9
dr. h. c.
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Venkovní posilovací stroje

Na konci měsíce ledna 2018 nainstalovala
firma COLMEX s.r.o. Praha v naší obci tři
posilovací venkovní stroje. Jedná se o elipsovité šlapací zařízení, posilovací stroj
BENCH a žebřiny a hrazdy. Všechny stroje
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jsou v provedení pro venkovní použití a zájemci je naleznou při pěší stezce od dětského hřiště V Jamách směrem k železničnímu viaduktu v Nové Huti. Jsou určeny pro
všechny věkové kategorie cvičenců – jak

pro mladou generaci, tak i pro seniory.
Zájemci si na nich procvičí horní i spodní
končetiny, posilování hrudníku, zad a také
posilování svalů, paží, ramen a břicha.
Text a foto: Miroslav Tlustý
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Otevření školní jídelny

Foto: Miroslav Tlustý
Ve čtvrtek 18. ledna 2018 jsme otevřeli novou školní jídelnu. Nadvakrát. V půl čtvrté
bylo otevření oficiální, se střiháním pásky,
za účasti představitelů obce, stavební firmy, pana projektanta Jaroše a paní architektky Švecové. Od pěti hodin se otvíralo
podruhé, pro širokou dýšinskou veřejnost.
Vynechám zmínky o historii staré budovy
školní jídelny, které popsal na dni otevřených dveří starosta Jaroslav Egrmajer. Spíš
bych chtěl zmínit tři věci, které mě zaujaly
a s odstupem dní zůstaly v mysli.
Příjemně nás překvapilo, kolik lidí na
otevření jídelny přišlo. Školní vzdělávací

plán naší ZŠ se jmenuje Moje škola Dýšina a my bychom byli rádi, kdyby slovo
moje nevyjadřovalo jen to, že škola patří
těm, kdo ji navštěvují, ale že patří celé naší
obci. Návštěvnost na dni otevřených dveří
mi ukázala, že je na čem stavět.
Chci poděkovat učitelům, kteří se do příprav dne otevřených dveří zapojili. Ukázali
nejen to, že jsou dobří kuchaři (tedy vlastně
dobré kuchařky), ale i to, jak jsou sehraný
tým. Pohoštění jimi připravené bylo nejen
chutné, ale i krásné na pohled.
Do třetice skládám hold Bedřišce Koželuhové a Janě Bártlové a zpěvákům Gutty,

jak během necelých 14 dnů dokázali připravit perfektní a nápadité představení,
vytvořit vtipné vlastní texty a sezpívat se
dohromady. Je málo sborů, které by to
v takové časové tísni zvládly.
Závěrem chci poděkovat i žákyním ze
7. a 8. třídy, které se postaraly o občerstvení, a personálu školní jídelny, který pro
akci vytvořil hezké zázemí. Velký dík patří
také obci a všem, kteří se podíleli na vzniku nové budovy školní jídelny
David Klimeš, ředitel školy
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O Horomyslicích a golfu

Všichni věříme, že letos vyjde kniha členky Okrašlovacího spolku ing. P. Vellekové o Dýšině a jsme zvědavi, co všechno
bude obsahovat. Jako přípravu na tuto
událost jsem si, pro porovnání, znovu
přečetl publikaci Dýšina a golf v proměnách času, která vyšla v r. 2017. Byl o ní
už i článek v zářijovém Obecním zpravodaji, ale to byla jen upoutávka. Kniha se
věnuje celé Dýšině, tj. i Nové Huti a Horomyslicům. Vás chci seznámit s některými údaji v ní obsažených jen o Horomyslicích včetně golfu, které jsem tam vyčetl
a které mne dost zaujaly.
Horomyslické panství koupila plzeňská obec v r. 1563 od hejtmana plzeňského kraje Adama Muchka z Butova.
Do tohoto panství tehdy patřila nejen
ves Dýšina, poplužní dvůr Horomyslice
s pivovarem, ovčínem a mlýnem, ale i už
tehdy zaniklé vsi Kokoty a Myší Újezd
včetně krčem ve Smědčicích a Střapoli.
Hospodářský dvůr v Horomyslicích náležel svou rozlohou mezi největší plzeňské
statky a ještě v r. 1924 měl výměru 121 ha.
Pro srovnání statek v Plzni – Doubravce
měl jen 34 ha. Základem dvora je majestátní barokní čtyřpatrová sýpka vybudována z kamene po r. 1750 pravděpodobně
v místě bývalé tvrze. V současné době je
využívána k ubytování význačných hostů
nebo hráčů golfu. Zvonička, nikoliv kaplička, byla vystavěna v druhé polovině
19. století. Její ruiny byly opraveny a byl
v ní zavěšen nový mosazný zvon, vše
v r. 2013 nákladem Golf Parku ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem tehdy vedeným ing. E. Bartovskou.
V době pronájmu rodinou Eisnerů,
která byla židovského vyznání, prošel
dvůr stavebním vývojem a bylo vybudováno několik nových objektů. V r. 1887
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zde zednický mistr Jan Fait z Chrástu postavil kravín a za další čtyři roky, společně
s pokrývačem Čechurou, opravil několik
stavení. V r. 1903 se opravoval ovčín, stodoly, konírna a zdi špýcharu. V r. 1906
zhotovila renomovaná stavební fa Müller
a Kapsa plán na stavbu čeledníku. Po světové hospodářské krizi, tj. od konce třicátých let, byl nájemcem statku ing. Jan
Tomášek z Chlumu u Sedlčan. Dle pachtovní smlouvy mohl užívat nejen poplužní dvůr, ale i budovy bývalé pily a staré
mlýnice, na které bylo vázáno vodní právo. Byl povinován ve statku vydržovat
70 kusů hovězího dobytka včetně koní.
V r. 1942 je mu dvůr opět pronajat, tentokráte jen na 6 let. V těchto dobách ke statku patřil i vepřín, drůbežník, oplocená
zelinářská zahrady, pec na chleba, dva
domy pro deputátníky a dřevem oplocený velký sad poblíž zvoničky.
V Horomyslicích na pravém břehu řeky
Klabavy vychází na den (na povrch) dva
tunely, dnes chápané jako technická památka. Jsou podchyceny i v turistických
mapách, donedávna k nim vedla žlutá turistická značka. Tunely jsou známé i zoologům – zimují v nich rozsáhlé kolonie
netopýrů. Úpravy a přeložení koryta řeky
byly vyvolány nebezpečím zatápění velkého povrchového dolu ŽDHE (Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice). Tunely mají průměr 4 m, jsou 1.560 m dlouhé
a procházejí pod vrchem Hradiště 430 m.
Toto dílo udělali horníci v r. 1957 po dokončení podzemní části elektrárny Lipno.
V r. 1975 byla řeka Klabava svedena zpět
do trasy původního koryta a od té doby
teče přes Ejpovické jezero, které zanáší
a znečišťuje.
Do r. 1989 hospodařilo na statku v Horomyslicích JZD Vítězný únor Červený

Hrádek a zanechalo celý areál v dezolátním stavu. Po další době chátrání byl, až
v r. 2003, zde vybudován 18 jamkový
golfový rezort za obdivuhodných 7 měsíců. Předpokladem pro jeho umístnění
byl dostatečně rozlehlý pozemek o velikosti 130 ha, blízkost dálnice D5 Praha
– Plzeň – Rozvadov i dostupnost z města
Plzně. Bylo nutno přemístit ohromné kubatury zeminy odpovídající 13 tisícům
plně naložených tater. Odlesněno bylo
11 ha pozemků a vybudovány nové 3 mosty
a 3 rybníky, niva řeky byla navýšena o 2 m
kvůli povodním. Stavbu provedla německá fa Sommerfeld AG společně s plzeňským SUPTelem. Byla uskutečněna celková revitalizace a citlivá dostavba dvora dle
potřeb Golf Parku. V r. 2004 byly zbořeny
objekty na jižní straně statku, např. jednopatrová budova s vjezdovou bránou.
Od r. 2016 se buduje v lese nad Horomyslicemi nové 9 jamkové hřiště
v místech bývalých hald strusky. Bylo
už provedeno odstranění dřevin a hrubé
úpravy terénu. Za odlesnění byla v r. 2017
provedena ze zákona povinná náhradní
výsadba na katastru naší obce, např. alej
Na Krásné směrem do Zábělé, alej podél
železniční trati od bývalého vechtru směrem do Chrástu a dosadba Kantovy aleje
do Horomyslic. U budoucích jamek č. 1
a 9 byly zaznamenány mohyly, které byly,
ve spolupráci s archeology, prozkoumány
a zakonzervovány. Pro upřesnění: v okolí
Dýšiny se nalézá nezvykle velké množství
mohylových polí. V lese Háji, tj. z Nové
Huti směrem na Chrást je uváděno
120 mohyl, mohyly jsou i v Oujevcích poblíž hájovny U Brujů, na Černé myti nad
Zábělou a na polích naproti hlavní bráně
Hrudkoven i pod Kyšicemi. Největší mohylové pole, snad 300 mohyl, bylo právě
v lese naproti osadě Horomyslice. Většina
jich bohužel zanikla bez zdokumentování
v době výstavby Hrudkoven, když se planýrovaly pozemky pro haldy strusky a lanovku. Nyní jsem tam pozoroval už jen
10–15 mohyl.
Golfisté průběžně investují do svého
rozvoje. V r. 2017 přibyly v rezortu nové
apartmány a u stávající jamky č. 10 na bývalém dole bylo postaveno nové Bavarian
Bistro, které může využívat i cyklistická
veřejnost. Též v tomto roce byla otevřena i nová cyklostezka s dokonalým asfaltovým povrchem spojující Horomyslice
po levém břehu řeky se sezónním auto-
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kempem a oblíbenou restaurací Diana.
Nyní není nutné jezdit delší trasou přes
Klabavu nebo nad Ejpovickými útesy. Zajímavé je i to, že Golf Park provozuje včelíny a vlastní med prodává na recepci klubu.
V r. 2017 změnilo golfové hřiště v Horomyslicích název, z původního Golf Parku
Plzeň přejmenováním vznikl Greengate
Golf and Leisure Resort Dýšina. Současnými majiteli klubu jsou ing. Ivan Hlaváček, jeho bratr Jan Hlaváček (otec tenisové
reprezentantky) a Petr Šikoš. Zdá se, že
golfové hřiště v Dýšině dosáhlo min. ev-

ropské úrovně a obdrželo od časopisu Golf
Digest titul Hřiště roku 2008 a legendární
ostrovní jamka č. 11 ohodnocení Jamka
roku 2006, 2007 a 2008. Z golfových špiček
světového formátu si tu už zahráli Gary
Plaer, Sam Torance i Padraig Harrington
z Irska. Od r. 2013 se v Horomyslicích
hraje Ladies European Tour, kde hrály
i Cheyenne Woods, neteř Tigera Woodse,
dámská legenda Laura Davie i Češka Klára
Spilková.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek

Zdroje: I. Hlaváček, Dýšina a golf, Euroverlag 2017 a autorovy mlhavé vzpomínky

Slavnostní setkání 75+
Na letošní rok, kdy si budeme připomínat nejrůznější výročí, připravuje obec
Dýšina společně se základní a mateřskou
školou i místními spolky slavnostní setkání našich spoluobčanů starších 75 let.
Bude to po dlouhé době první možnost
se v takovém složení setkat, popovídat si,
prohlédnout si kroniky, fotografie a zřejmě
i nějaké filmy o životě naší obce. V Dýšině
odhadem žije více než 150 občanů tohoto
věku a k tomu musíme připočítat ještě stejně staré rodáky žijící mimo Dýšinu.

A zde bychom přivítali Vaši pomoc,
bez které se neobejdeme. Obracíme
se především na Ty z Vás, kteří obětavě
svoláváte ročníková setkání bývalých
spolužáků, a máte na ně kontakty; potřebovali bychom získat jejich doručovací,
příp. mailové adresy. O totéž prosíme
děti i vnuky, jejichž rodiče či prarodiče se
v Dýšině narodili, ale teď žijí mimo. Jinak
nemáme možnost mimo Dýšinu žijící seniory oslovit. Někteří z Vás již přislíbili
pomoc, za což velice děkujeme.

Setkání připravujeme na sobotu
23. června 2018 v Modrém salonku, včetně jeho letní terasy, kde budou také v dostatečném počtu připraveny stoly i židle,
případně přístřešky a malé občerstvení.
O přípravách Vás budeme pravidelně
ve Zpravodaji informovat. Pokud opatrujete doma nějaké staré fotografie, prosíme, přineste je k nahlédnutí i druhým.
Těšíme se na Vás.
Za organizátory setkání
S. Nesvadbová a J. Maurová

Ostrý kámen – jak to bylo s odlitkem doopravdy?

Foto: Jan Nesvadba

Připravit pro čtenáře Zpravodaje informace i z nedávné historie naší obce znamená nejenom zapátrat ve vlastní paměti
a listovat v kronikách, ale také hledat pamětníky a ptát se. Ne vždy se ale povede
je najít. V případě Ostrého kamene, o kterém jste si četli v lednovém Zpravodaji,
jsme měli štěstí, i když až po zveřejnění…
Od pana Jiřího Nového z Nové Hutě jsme
se dozvěděli, že nápad zachytit pověsť, týkající se Ostrého kamene, nevzešel z Dýšiny,
ale z Bušovic. Pan Frant. Martínek, podepsaný na reliéfu, byl malíř ze Smědčic, výrobu i instalaci zorganizoval pan Nový z Bušovic a desku na skálu nainstaloval bušovický pan Rys. Vlastní odlití bylo provedeno
skutečně v Dýšině, ve slévárně u Hájků.
Tímto se Bušovickým omlouváme,
a všem tehdy zúčastněným po 40 letech
děkujeme!
Slávka Nesvadbová
Okrašlovací spolek
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Pozvánky na akce
 Sobota 10. února, 18:30 hod., fara,
přednáška Marka Novotného o jeho
cestě do Namibie s promítáním fotek.
 Středa 14. února, autobusový zájezd
do Biskoupek – přátelské posezení při
hudbě v restauraci Selský dvůr. Pořádá
ZO Českého svazu zahrádkářů.
 Sobota 17. února, 14 hod., Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku pro Novou Huť a Dýšinu.
 Úterý 20. února, 17 hod., jednací
místnost OÚ Dýšina, přednáška ing
Ladislav Trefila na téma, zdravá výživa,

Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
12. února v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
26. února v 18 hod., Modrý salonek

složení potravin. Zve ZO Českého svazu
zahrádkářů.
 Neděle 25. února, 16 hod., Modrý
salonek, přednáška Matěje Kučery
o Novém Zélandu.
 Sobota 3. března, 18 hod., dýšinský
kostel, Labyrint světa a ráj srdce. Úryvky
z díla J. A. Komenského přednesou Irena
Pulicarová a Pavla Sovová, na varhany
doprovází Petr Blažek.
 Sobota 10. března, 14 hod., Modrý
salonek, výroční členská schůze ZO
Českého svazu zahrádkářů.

Modrý salonek
opět v provozu
Od 1.února 2018 je opět v provozu Modrý salonek. Salonek má nově ve správě ZŠ
a MŠ gen. Pattona. Pro rezervaci salonku
pro spolkové, osobní i komerční akce kontaktujte paní Židovou, tel. 377 945 249,
mobil 727 288 873, mail zidovajidelna@
seznam.cz. Bližší informace o provozování budou zveřejněny v nejbližší době.

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

Lenka Kopáčková
Vladislav Čtrnáct
František Záhlava
Jaroslav Košař
Pavel Vávra
Soňa Totzauerová
Bohuslava Lišková
Karel Volráb
Oldřich Kraus
Věra Tycarová
za SPOZ Hana Tlustá

Matěj Kučera - Modrej saloon 25.2.2018 16hodin

NOVÝ ZÉLAND
Vlastně ani nevím, jestli se tomu ještě říká cestování, když tam, kam přijedete, zůstanete nakonec 15 měsíců.
Zkušeností a příhod se za takovou dobu dá nasbírat víc, než je možné si zapamatovat. A co teprve převyprávět….
Velkou část vzpomínek jsme naštěstí zakonzervovali do podoby fotek o které se rád podělím ………..

Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. podoba zpravodaje je umístěna na www.obecdysina.cz.
Prepress: NAVA DTP, spol. s r.o., Tisk: NAVA s.r.o.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce Obecního zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka zpravodaje je vždy do 20. v měsíci. Zodpovídá: Mgr. Kateřina Chejlavová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz

