Tradiční podzimní Běh Akátovkou má
za sebou již 60. ročník. Na trať se
vydalo 136 běžců.
Více čtěte na straně 6.
foto: Kristýna Mičanová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů si připomeneme třicáté výročí sametové revoluce, která nám přinesla svobodu. Srdečně vás
zvu na oslavu tohoto výročí do Modrého salónku v neděli 17. 11. 2019 od 16 hodin. Připomeneme si společně
události, které zásadně ovlivnily další vývoj naší země. Znovu získaná demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí
a jistotou napořád, což se již v historii naší země potvrdilo. Z tohoto důvodu považuji za důležité si připomínat,
jaké možnosti nám současnost přináší. Přijďte a svojí účastí podpořte demokracii a svobodu!
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY
V noci na středu 25. září byl vykraden dýšinský kostel. Zloděj překonal hlavní dveře, dále dva zámky na kovových
mřížích a zevnitř odnesl ocelovou pokladničku s penězi. Ta pak byla nalezena na hřbitově, pochopitelně prázdná.
Z pokladničky se ztratilo asi 1000 korun v drobných mincích, ale škoda na dveřích je přes 22 tisíc korun. Policisté
z obvodního oddělení Plzeň 4 na místě zajistili veškeré stopy a pořídili fotodokumentaci. Po pachateli nebo
pachatelích se pátrá.
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatku za svoz domovního odpadu společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. od roku 2020. Jedná se o nárůst o 10 procent.
Obecní knihovna Dýšina vyhlašuje literární soutěž pro děti a mládež. Veškeré informace najdete na stránkách
knihovny (www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/obecni-knihovna/) nebo přímo v knihovně. Uzávěrka je už 28. listopadu
a vyhrát můžete zajímavé knižní i věcné ceny.

ZŠ A MŠ GENERÁLA PATTONA
ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhne v základní
škole den otevřených dveří. Program začne v 15:30
v Modrém salónku. Proběhne zde vernisáž výstavy
obrázků žáků na téma Naše škola. Při slavnostním
otevření výstavy zazpívají Kapičky z mateřské školy.
Další program bude pokračovat od 16 hodin přímo
v budově základní školy. Na schodech zazpívá dětský
pěvecký sbor Gutta. Na programu už budou adventní,
ale i jiné písně. V několika učebnách se budete moci
zapojit do tvořivých dílen pro děti i rodiče.
Poprvé si také veřejnost prohlédne nově
zrekonstruované učebny dílen a informatiky.

2

Obecní zpravodaj / listopad 2019

VÁLEČNÝ VETERÁN VASIL SUREMKA OSLAVIL LETOS 98. NAROZENINY
Pan Vasil Suremka se narodil v Užhorodě, na území dnešní
Ukrajiny, u hranic se Slovenskem v květnu 1921. Oba
rodiče pracovali na lesní správě. Vasil měl několik
sourozenců. Jeden z mladších bratrů na Ukrajině stále
žije. „Píšeme si. Dřív za mnou jezdil, ale teď už ne. Stojí
to moc peněz,“ říká pan Suremka.
Po rodičích zdědil lásku k lesu a rozhodl se studovat
střední lesnickou školu. Bohužel uprostřed studií začala
válka. Přišla maďarská invaze na Podkarpatskou Rus a
škola byla zrušena. Vasil utekl do Polska a chvíli pracoval
v lese. Pak nastal zlomový okamžik, kdy vstoupil do armády.
Po základním výcviku šel okamžitě na frontu a zůstal tu
šest dlouhých krutých let. Prošel Karpatsko-dukelskou
operací, kde viděl umírat stovky mladých mužů, často
kamarádů. Na krvavé boje v horách dodnes nezapomněl.
Letos uplynulo od jedné z největších bitev 2. světové
války 75 let. Vasil Suremka dvakrát utrpěl těžké zranění,
jednou to byla noha, podruhé krk. Léčil se také
s tuberkulózou. Přežil. Po válce mu bylo nabídnuto, aby
zůstal v armádě, ale odmítnul. „Měl jsem zbraní dost,
chtěl jsem do lesa,“ vzpomíná.
Dokončil lesnickou školu v Táboře a nastoupil do svého
prvního místa na lesní správě v Horšovském Týně. Zde
pobyl asi sedm let a pokračoval jako lesník v Rožmitále
pod Třemšínem. Nevzpomíná na něj zrovna moc rád,
protože zde měl těžkou nehodu na motorce. Další pracovní
místo dostal v Holýšově a strávil tady 20 let. Když odcházel,
musel opustit služební byt a najít si nové bydlení.
Při hledání objevil inzerát na domek v Dýšině. Neváhal
ani vteřinku a už se stěhoval. Bylo to v roce 1981.

Pan Suremka byl ženatý. Manželku Terezii, kterou potkal
v Sychrově u Horšovského Týna, mnozí ještě pamatují.
Měli spolu dva syny.
Své současné dny tráví sledováním televize, čtením
novin a také procházkami. Často ho můžete vidět, jak
sedí na lavičce v ulici Na vyhlídce a kochá se pohledem
na své milované lesy.
Iva Kokešová

Manželku
Terezii poznal
krátce
po válce.

V roce 1959
dostal Vasil
Suremka
od prezidenta
bronzovou
Dukelskou
pamětní
medaili.
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CO SE AKTUÁLNĚ MIMO JINÉ ŘEŠÍ V OBCI ?
O investičních akcích v letošním roce jsem vás již informoval, stejně tak o problematice dešťových vod, které se
snažíme řešit ze všech možných úhlu pohledu (zpracovávají se studie nejproblematičtějších lokalit, jednáme
se zástupci ZD o osevních postupech, díky kterým by se mělo více vody zadržet ve volné krajině, která pak nebude
tolik zatěžovat kanalizaci). O výsledcích vás budu informovat v následujících vydáních Zpravodaje.
Na zářijovém zastupitelstvu obce jsme schválili šestičlennou pracovní skupinu z řad zastupitelů obce pro spolupráci
s arch. Korčákem, který zpracovává studii nové sportovní haly v areálu ZŠ. Tento záměr vychází ze schváleného
územního rozhodnutí z roku 2008. Celá studie bude řešit finální stav nové haly, rekonstrukci stávající tělocvičny
a stavbu propojovacího společného krčku. Rekonstrukce stávající tělocvičny bude uvažovaná v takovém rozsahu,
aby umožňovala i uspořádání občasných větších kulturních akcí. Jakmile bude studie dokončena, tak ji zveřejníme
a bude postoupena veřejné diskusi a projednávání. Následně se bude rozhodovat v zastupitelstvu obce o dalším
postupu. Případná realizace je možná pouze za předpokladu získání výrazné finanční dotace.
Na posledním říjnovém zasedání zastupitelstva obce byl podpořen můj návrh zapojit se do projektu „Sázíme
budoucnost“. Tento projekt předpokládá vysadit během pěti let v ČR 10 milionů stromů – za každého obyvatele
jeden. Z tohoto důvodu vás žádám o spolupráci ve vyhledávání vhodných lokalit pro výsadbu (aleje, remízky,
větrolamy, solitéry, sady, zelené oázy). Rádi bychom připravili hromadné sázení na příští podzim. Budu rád, když
se zapojíte a případné náměty mně nebo kolegům sdělíte. Vraťme společně život do České republiky.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE KE 110
LETŮM OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
V sobotu 19. října 2019 se odpoledne v galerii Modrý
salonek sešla téměř čtyřicítka členů a příznivců
místního okrašlovacího spolku. K této příležitosti
byla připravena jubilejní výstava. Byly zveřejněny
historické dokumenty a staré i současné fotografie.
Současně byly vystaveny dva modely sochaře V. Fialy
– úprava Paškova parku z roku 2016 a návrh vodního
prvku představený veřejnosti 17. 11. 2017. Na několika
stolech byly připravené k prohlédnutí či čtení
rukopisné i vytištěné publikace, které členové spolku
zpracovali. Tradičně si mohli přítomní prolistovat
archivní materiály k činnosti spolku v posledních
třech letech, včetně fotografií. Byla představena
dlouho očekávaná, rovněž jubilejní, publikace, o níž
si přečtěte na straně 8. Největším překvapením pro
všechny přítomné, byla plastická mapa Dýšiny a
okolí, kterou v roce 1911 zhotovil a věnoval
okrašlovacímu spolku a místní škole učitel Bedřich
Kutílek, tehdejší předseda okrašlovacího spolku.
Přítomní slavnostního odpoledne se zamýšleli nad
zachováním tohoto cenného unikátu a navrhli možné
postupy, které budou předloženy obci. Setkání bylo
ve všech směrech příjemné i přínosné; dodalo nám
chuť do další práce.
Jaroslava Nesvadbová
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
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TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA. HASIČI VARUJÍ
Vážení občané, přátelé, dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o problému, na který upozornil Hasičský
záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý rok
k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700
požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286
milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den.
85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze. Protože topná sezóna začala oficiálně již 1. října, chladné
počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše
kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení
v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během
topné sezóny ještě dvakrát.
		
Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860 požárům způsobených
komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31 osob zranilo. Přímá škoda dosáhla
částky 68,3 mil. Kč. Požáry komínů ale nejsou ohraničeny pouze topnou sezónou. Vždy záleží na tom, jaké je počasí.
Letos si mnoho lidí přitápělo i v dubnu a květnu. V dubnu tak došlo ještě k 87 požárům komínů a v květnu
k 55. Z toho jasně vyplývá, že nechat komín vyčistit pouze před topnou sezónou, pokud topíte na pevná paliva,
nestačí. Ze statistiky jasně vyplývá, že nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.
Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 738 z celkového počtu 860, tedy více než 85%. Mezi další
příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základní lhůty pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: 3x ročně u spotřebiče na pevná
paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být
provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
●●Je kouřovod řádně upevněn?
●●Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
●●Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
●●Fungují uzávěry komínových dvířek?
●●Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá
izolace?
●●Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
●●Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Každý z vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Miroslav Tlustý, velitel JSDHO Dýšina
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BĚH AKÁTOVKOU OSLAVIL KULATINY
Ski klub Dýšina z.s. uspořádal 5. října 2019 jubilejní 60. ročník Běhu Akátovkou. Tradičně se bojovalo o zisk putovního
poháru mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást a letos se jednalo také už o 10. ročník závodu mezi MŠ Dýšina a MŠ Chrást
o zisk putovního pohárku. Závod se konal v areálu koupaliště v Nové Huti a běžci kategorií žen, mužů a veteránů
vyběhli do luk podél Klabavy.
Ač páteční noční déšť a předpověď počasí na sobotní dopoledne nevěstily nic dobrého, přesto se našlo 136
běžeckých nadšenců, kteří dorazili a nakonec si za slunečného, ale trochu chladného počasí, přespolák užili.
Závodilo 52 běžců z Dýšiny, 62 z Chrástu a 22 přespolních. Do bodovacího systému o zisk pohárku a poháru se
počítají body za umístění na prvních třech místech v kategorii školkových a školních dětí, pokud medailové místo
obsadí přespolní běžec, body mu nejsou přiděleny.
Letos nás bohužel jak počtem závodníků a závodnic, tak konečným počtem získaných bodů tvrdě převálcovala
mateřská a základní škola našich soupeřů z Chrástu. O zisk putovního pohárku do chrástecké školky zabojovalo
10 dětí a získaly rovných 10 bodů a 52 velkých chrásteckých školáků získalo 35 bodů.
Takže letošním vítězem se na celé čáře stal Chrást, ale Dýšina se na příští 61. ročník určitě svědomitě připraví,
nikdo se nezalekne podzimního počasí a pohár i pohárek se přestěhují do dýšinské školky a školy.
Každý účastník si jako upomínku odnesl tričko s logem našeho klubu a právě všichni členové klubu se na vás
všechny nadšené běžce a běžkyně těší zase za rok na startovní čáře Běhu Akátovkou.
Vlaďka Heclerová, Ski klub Dýšina z.s.

SLALOM NA SUCHU UŽ POPATNÁCTÉ
V sobotu 19. října se v lese naproti mostu v Nové Huti konal už 15. ročník závodu Slalom na suchu, který je pořádán
jako Memoriál Zdeňka Krismana. Účast byla podobná, jako jsme zvyklí z ročníků předchozích - okolo 25 dětí a 15
dospělých z řad závodníků a několik členů oddílu v rolích pořadatelů. Počasí nám přálo, takže závodníci mohli
podat krásné sportovní výkony. Ty jsme samozřejmě odměnili nejen medailemi, ale i věčnými cenami, za které
děkujeme panu Václavu Kojzarovi. Velice děkuji těm, kteří se na organizaci závodu podíleli a všem závodníkům
za účast. Těším se, že v příštím roce se sejdeme v ještě větším počtu.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Jakub Rous, ředitel závodu

Také letos uspořádali členové Ski klubu Dýšina, z.s
nohejbalový turnaj. Klání se uskutečnilo v sobotu 14. září
2019 poprvé na inline hřišti v Nové Huti. Počasí hned od rána
hlásilo slunečními paprsky, že se den vydaří. V 9 hodin začal
souboj devíti přihlášených družstev. Občerstvení všeho
druhu bylo zajištěno, soutěžící tedy netrpěli hlady ani žízní.
Družstvo pořádajícího Ski klubu Dýšina, tvořené bratry
Posledními obsadilo 4. bramborovou příčku. Akce byla
večer zakončena zpívanou s kytarami. Všichni se těšíme na
příští setkání. Snad se náš tým posune na stupně vítězů.
Ski klub Dýšina
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DÝŠINSKÁ ŠLÁPOTA PODRUHÉ
Nádherné počasí a podzimní příroda jako namalovaná provázely 81 účastníků 2. ročníku turistického pochodu
Dýšinská šlápota. Ten pro všechny vyznavače turistiky opět připravila TJ Sport pro všechny Dýšina. Zájemci si mohli
vybrat ze dvou tras. Tu kratší, 3,5 km dlouhou absolvovalo celkem 36 pochodníků, z toho 15 dětí. Na náročnější
jedenáctikilometrovou se vydalo 16 dětí a 29 dospělých. Máme radost, že kromě dýšinských se této akce zúčastnili
turisté i z Chrástu, Ejpovic a Smědčic. Jsme rádi, že si Dýšinská šlápota pomalu získává okruh příznivců a doufáme,
že se s nimi setkáme zase za rok.
Václava Zelenková

DÝŠINŠTÍ, POTŘEBUJEME JI?
Nedávno jsem se dozvěděla, že se současné zastupitelstvo
obce rozhodlo vybudovat novou tělocvičnu. Omlouvám
se, že se jako řadový občan vměšuji do obecní politiky,
ale mám potřebu se k tomuto záměru vyjádřit.
V minulém funkčním období zastupitelstvo obce
provedlo šetření, ze kterého vzešla přání a potřeby
dýšinských obyvatel. Z toho poté vzešel plán investičních
akcí do dalšího období. Z tohoto plánu již bylo splněno
několik bodů ke spokojenosti dýšinských. Jelikož jsem
v minulém zastupitelstvu jako zastupitelka působila,
tak naprosto jistě vím, že záměr vybudovat úplně novou
tělocvičnu v tomto plánu vůbec nebyl. Naopak, občané
Dýšiny si přáli vybudovat nějaký prostor, kde by se mohli
scházet, pořádat kulturní akce a setkávat se. Všichni
víme, že Modrý salónek potřebám obce velmi nevyhovuje.
Výstavbou nové tělocvičny přijde škola o jediný volný
prostor, který děti využívají např. v zimě k bobování,
na jaře a na podzim slouží k větším akcím jako je např.
Běh naděje, školní družina zde tráví svá odpoledne.
Co ale vím jistě, v plánu investic předchozího

zastupitelstva byla rekonstrukce stávající tělocvičny,
jejíž současný stav je alarmující a potřebám školy i obce
nevyhovující. Proč tedy budovat něco úplně nového?
Nejsem ekonom ani architekt, ale umím si představit,
že by rekonstrukce stávající tělocvičny ( možná její
kompletní přestavba) byla provedena tak, že by se
opravdu mohlo jednat o multifunkční prostor, kde by
probíhaly sportovní, ale i kulturní akce obce.
Jsme opravdu tak bohatá obec, která velkoryse zaplatí
výstavbu nové tělocvičny mnoha milióny z obecního
rozpočtu? Nebylo by lepší být dobrými hospodáři a
chytře a účelně investovat do stávající tělocvičny?
Alena Havelková
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO NOVOU HUŤ A DÝŠINU SLAVÍ 110 LET
Zájemci o veřejné dění v naší obci se po loňské Velké knize
o Dýšině mohou začíst do další, rozsahem poněkud
skromnější, ale neméně zajímavé publikace. Její autoři,
členové Okrašlovacího spolku, sepsali své postřehy i své
aktivity z Dýšiny především za posledních dvacet let.
Publikace je i příspěvkem spolku k letošnímu výročí návratu
k životu ve svobodném státě.
Okrašlovací spolek po Novou Huť a Dýšinu si letos
připomíná 110 let od založení. Byl založen v roce 1909,
za panování císaře Františka Josefa I, devět let před vznikem
samostatného Československa. Obnoven byl deset let
po listopadu 1989 v roce 1999.
Předkládaná publikace je dílem autorského kolektivu
J. Nesvadbové, K. Chejlavové, J. Nesvadby, M. Brandnera a
grafičky K. Štěpánkové. Kromě textu přináší i fotografie
z archivu spolku, do kterého přispívají nejen členové, ale i
příznivci spolku – všem patří velký dík! Kniha má barevnou
kartonovou obálku s povrchovou strukturou, klasický formát
A4, je vytištěná na recyklovaném papíře, a to na 56 stranách.
Z toho na více než dvanácti stranách je k dispozici dosud
nepublikovaný seznam vybraných článků o Dýšině,
seřazených podle klíčových slov. Knihu je možné zakoupit
v Modrém salonku v době, kdy jsou zde otevřené výstavy
nebo po domluvě s jednatelem spolku Janem Nesvadbou.
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

POVĚSTI PLZEŇSKÉHO NÁMĚSTÍ NA PLZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ!
Na úvod Havelských trhů se na náměstí Republiky v Plzni objevily dvě katedrály. Ta pravá gotická je v současné
době v celkové rekonstrukci. Ta menší, krásně vytvořená Sašou Antonovou a technicky dokončená naším
šikovným panem školníkem Josefem Škubalem, stála na pódiu a doplňovala muzikál, se kterým Gutta vystupovala
v Jičíně a nyní ho předvedla i Plzeňanům a hlavně svým nejbližším. V početném zástupu diváků byli (pra)
rodiče, kamarádi, bývalé zpěvačky (některé i se svými potomky) i paní učitelky. Fotoaparáty žhavili i japonští
turisté a fotografie bubáčků v nočních košilích se objevila také v Plzeňském deníku. Dvě představení Pověstí
jsme doplnili písněmi z našeho aktuálního repertoáru. Nyní nás čeká pilný nácvik na Vánoce. Budeme se těšit
na setkání na některém z našich koncertů.
Jana Bártlová
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ŘÍJEN VE ZNAMENÍ DRAKŮ
Od začátku října se ve všech třídách mateřské
školy stříhalo, lepilo, barvilo, stavělo. Draci
na nás vykukovali ze všech koutů. A pak
přišel dlouho očekávaný den, kdy jsme se
domluvili na vypuštění vyrobených i
zakoupených draků. Letos se na zahradě
sešly děti ze všech tříd MŠ. Počasí nám přálo.
Po nočním dešti se během dne vyjasnilo a
k tomu FOUKALO! A tak přes dvacet dračích
strojů létalo opravdu vysoko. Řada dětí
předala své draky rodičům nebo sourozencům
a vrhla se na tvoření a soutěžení. Nejprve si
vybarvily připravené draky a pak na čtyřech
stanovištích plnily úkoly pro získání dračí
mašle. Po nezbytném společném
fotografování se všichni rádi přesunuli k
zapálenému ohníčku a pochutnali si
na nejrůznějších druzích buřtíků.
Neplánovanou aktivitou, která se pomalu
stává tradicí, bylo závěrečné válení sudů.

text a foto: Jana Bártlová, učitelka MŠ

Koncert souboru Ad laetitiam pod vedením Miloslava
Esterleho proběhl 12. října v dýšinském kostele.
foto: Jan Nesvadba
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k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.

SLEVA 15 % PRO VŠECHNY ČTENÁŘE Z DÝŠINY, NOVÉ HUTI A HOROMYSLIC
Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce
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POZVÁNKY
●●Zahrádkáři oznamují, že moštování ovoce v měsíci listopadu
proběhne v těchto termínech: 4.11., 11.11., 18.11. a 25.11. Moštuje se
v prostorách moštárny pod jídelnou ZŠ od 16 do 18 hodin.
●●Na neděli 10. listopadu se chystá Farní podzimní bazar. Začne ve 13
hodin. Na faru s sebou můžete přinést k ochutnání své domácí čaje
bylinné, pečené i jiné, v 16:30 bude vyhlášen ten nejlepší čaj roku
2019. Od 17 hodin pak na bazar naváže beseda s obyvateli Gerníku,
české vesnice v Rumunsku, a také s etnografkou Evou Figurovou.
Povídat se bude o životě, kultuře a přírodě v Banátu.
●●Tradiční sportovní sobotu pořádá TJ Sport pro všechny Dýšina
16. listopadu. Budeme bruslit na zimním stadionu v Rokycanech a
vítáni jsou začátečníci i pokročilí. Nikde se nemusíte hlásit předem.
Stačí, když přijdete ve 14:30 na zastávku Dýšina náves. Autobus vás
doveze tam i zpět. Ledová plocha bude jen pro nás. Ale máme jednu
prosbu: hokejky nechte doma!
●●Koncert s názvem Zpěvy z české minulosti zazní v dýšinském
kostele v sobotu 30. listopadu od 18 hodin. Vystoupí smíšený
pěvecký sbor extraVaganti.
●●Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu na návsi v Dýšině
se uskuteční v neděli 1. prosince. Tradiční Vánoční koncert
dětských pěveckých sborů Kapičky, Kapky, Zpěváčci a Gutta
proběhne 10. prosince od 17 hodin v Modrém salonku. Pohádku
Šíleně ošklivá princezna v podání ochotnického divadelního
souboru Lucifer můžete vidět v Modrém salonku 19. prosince.
Začátky představení jsou v 17 a v 19 hodin. Podrobnosti přineseme
v prosincovém vydání Zpravodaje.

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

Jiří Krejzar
Michal Kökörčený
Marta Fridrichová
Hedvika Hájková
Jitka Lepší
Květuše Vaníková
Milan Ženíšek
Pavel Bartovský

Hana Tlustá, SPOZ

Obecní zpravodaj vydává Obec Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. verze na www.obecdysina.cz.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka je vždy do 20. v měsíci.
Zodpovídá: Iva Kokešová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz
Realizace: funprint.eu

