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Celkem 130 závodníků se zúčastnilo v říjnu 58. ročníku běhu Akátovkou. Závodilo se ve všech věkových kategoricích, 73 účastníků bylo
z Dýšiny a 54 z Chrástu. Putovní malý pohárek získaly děti z MŠ Dýšina v poměru 9 : 6 bodům. Velký pohár získala ZŠ Chrást v poměru
56 : 47 bodům. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem účastníkům i pořadatelům této tradiční akce. Foto: www.stavikpictures.cz

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o dalším setrvání pobočky pošty v Dýšině. V první
řadě Vás chci ujistit, že nehrozí žádné
rušení ani omezení služeb pošty. Výzvou,
kterou pošta zveřejnila, se pokouší změnit
svoje pobočky na pobočky „Pošta partner“. Pokud někdo tuto výzvu vyslyší, tak
se musí zavázat, že poštovní služby zůstanou zachované ve stejném rozsahu. Ještě
než pošta uzavře dohodu s potenciálním
zájemcem, tak se záležitostí musí zabývat zastupitelstvo obce, které bude mít
dvě možnosti. Buď se rozhodne, že „Poš-

tu partner“ bude provozovat obec anebo
nechá zajištění poštovních služeb na zájemci. I kdyby zájemci projekt po čase
nevyšel, tak nehrozí zrušení poštovních
služeb, protože pošta má povinnost tyto
služby zajistit ve stávajícím rozsahu. Pak
by se jednalo, zda pošta bude provozovat
zpět sama nebo bude provozovat nový zájemce, kterým by mohla být opět i obec.
V radě obce jsme se již několikrát záležitostí zabývali, protože na obzoru byl konkrétní zájemce, ale nakonec si to rozmyslel. V současnosti jsou podmínky velmi
nevýhodné. Náklady na provoz jsou nad

50 000 Kč za měsíc a odměna poskytnutá poštou (paušál + provize za služby) je
přibližně 15 000 Kč měsíčně. Hlavně z tohoto důvodu nechceme zatím toto velké
břímě za poštu přebírat. Pokud se situace
změní a objeví se nový zájemce, rada i zastupitelstvo obce se záležitostí budou znovu zabývat. Opravdu se nemusíte obávat,
poštovní služby budou v Dýšině zajištěny
i nadále ve stejném rozsahu. O dalších
akcích a aktualitách z obce se dozvíte uvnitř Zpravodaje. Přeji Vám krásný
podzimní čas.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Kluzký svah
Volby jsou za námi, dopadly, jak dopadly,
někdo jásá, jiný nadává a nechci v tomto příspěvku dělat ani jedno, ani druhé.
Předvolební boj často pracoval s obavou
z narušení bezpečnosti země. Ministr
vnitra se dal fotit se samopalem a z billboardů se nás snažila ovlivnit hesla dávající stop islámu. Nejsem zrovna z těch,
kdo by chtěl organizovat stavbu mešity
na dýšinské návsi, ale dovolím si k tomu
všemu jednu poznámku ze své branže.
Teologická etika zná pojem „kluzký
svah“. Myslí tím to, že když se v něčem
malém přestoupí hranice, která byla do té
doby nepřekročitelná, následuje často
efekt, který připomíná uklouznutí na svahu. Na začátku stačí velmi málo a pak už
se vše rozjede, že to jeden nestačí sledovat.
Učebnicový příklad je eutanázie v Holandsku a Belgii. Zpočátku šlo o tichou
dohodu, že když lékař ve velmi ojedi-

Oprava hřbitovní brány

V říjnu byla dokončena oprava barokní
brány na hřbitov. Restaurování kamenného portálu prováděl Karel Granát ze Starého Plzence. Pískovec, který se rozpadal, byl
zpevněn, díky doplnění umělým kamenem
dostaly všechny kamenické ozdoby svůj
původní tvar a stříška byla opatřena olověným plechem. O výměnu tašek a opravu
omítky se postarali sami farníci. Celkem
vyšla oprava na více než 150 000 Kč. Obec
přispěla částkou 40 000 Kč, zbytek doplatila farnost ze svých zdrojů a z příspěvků
drobných dárců.
P. Pavel Petrašovský, farář
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nělých případech ukončí život pacienta
v terminálním stádiu nemoci, nebude
za to popotahován před soudem. V roce
2002 eutanázii zlegalizovali, pak bylo řečeno, že člověk, kterému je poskytnuta,
nemusí být nutně fyzicky nemocen, stačí,
když trpí těžkými depresemi, v Belgii si
pak uvědomili, že nemusí jít jen o dospělého, ale i o dítě, a v Nizozemí byl podán
návrh na to, aby člověk, který o eutanázii požádá, nemusel mít žádnou diagnózu, stačí pocit, že jeho život je završen.
Po kluzkém svahu to jede.
Když jsem viděl předvolební plakáty,
na kterých stálo „stop islámu“, zdálo se
mi, že se snažíme poprvé překročit hranici, za kterou následuje kluzký svah.
Pokud z jakkoliv dobrých důvodů vyloučíme třeba z práva na náboženskou
svobodu kohokoliv, nevíme, kde se to
zastaví. Jestliže dovolíme psát předvo-

lební hesla „stop islámu“ s odůvodněním, že se bojíme, aby se mezi muslimy
neobjevil terorista, kdo zaručí, že při
příštích volbách nebude na plakátech
jiné strany stát „stop křesťanství“? Pokud
z jakkoliv dobrých důvodů nedovolíme
stavět mešity a nosit šátky na hlavách,
kdo zaručí, že za pár let či desetiletí se
nebudou smět stavět kostely a řeholní
sestry se nebudou moci na ulici objevit
ve svém hábitu?
Myslím, že bychom se měli velmi bát
překročit to, co bylo dosud nepřekročitelné. Zatím máme pocit, že vše je pod
kontrolou, že na oněch plakátech to byla
jen malá výjimka z pravidla a že se za ni
postavilo jen deset procent voličů. Ale
kdo ví, jestli už jsme jednou nohou nevstoupili na kluzký svah?
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA

Redakční šotek způsobil, že se foto pro listopadovou hádanku nesprávně objevilo v říjnovém čísle v rubrice Děje se za humny. Takže tentokrát je tady, kde
má být… A co tedy snímek zachycuje? Není to autor pomníku padlých na návsi
v Dýšině, sochař Vojtěch Šíp, jak by se nabízelo z chybného zařazení této fotky k pozvánce v minulém čísle. Nápověda – hledejte při svých vycházkách do
Nové Hutě.
A samozřejmě ... ještě Vám dlužíme odpověď na otázku z minula. Kdo poznal
na snímku Černou lávku, trefil se. Podrobnosti můžete najít v zářijovém čísle
Zpravodaje z roku 2016, na str. 6, v článku Příběh Černé lávky.
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Všichni se ptají, kdo nám to hrají
Hlášení dýšinského místního rozhlasu
je dvakrát něčím výjimečné. Dle tvrzení
občanů jsou čtené zprávy srozumitelné
a jasně artikulované. Mohu potvrdit, že
to tak většinou nebývalo. Přesto si někteří stěžují na přílišnou hlasitost vysílání, což je, hlavně nám důchodcům,
nepochopitelné.
Zprávy jsou uváděny a ukončovány
skladbami kapely Lignit, jejíž část je z Kyšic. Tato country skupina je jasnou jedničkou v Plzeňském kraji a i v republice patří
do I. ligy. Zažil jsem na Portách mnoho
muzikantů a tak vím, o čem mluvím. Již
léta Lignit sleduji a vážím si toho, že její
členy snad mohu počítat ke svým přátelům. Každý v kapele je mocen sólového
zpěvu a jsou to samé osobnosti. Lídrem
(vedoucím) Lignitu je kyšický Bohouš
Maršálek, který napsal téměř všechnu
muziku i texty, jeho bratr Milan Maršálek
hraje na bendžo a harmoniku. Houslista
P. Kilby Kilberger je z Chrástu a stará se
v kapele o zábavu a propagaci; jinak učí
tělocvik na VŠ v Plzni. Sólový kytarista P. Čengery tíhne i k rokové muzice, J.

Králíček z Kyšic udržuje rytmus hudby
kapely na basovou kytaru a je to bývalý
mašinfíra. Na závěr jsem si nechal Jeremyho Kinga. Je to rodilý Angličan, nyní
usazený v Čechách, který se stále usmívá
a šíří kolem sebe pohodovou atmosféru.
Hraje na bodhrán, což je irský buben.
Kromě toho současně má vlastní známou
hudební skupinu Poitín.
Tak jsem vám trochu přiblížil kapelu
Lignit – o co ale jde? Některým dýšinským
občanům se country hudba jako součást
vysílání místního rozhlasu nelíbí. Ovšem
každý máme jiný vkus. Někdo má rád
M. Davida, někdo Valdaufa, někdo si oblíbil operu nebo varhany v církevní muzice,
existují i milovníci muzikálu nebo folku.
V 50. letech nám byl na dům vnucen tlampač místního rozhlasu. Jím jsem byl masírován v dětství při všech významných výročích (a že jich bylo) tehdejšími hity, které
mi málem zošklivily dechovku. Ještě dnes
si spolu můžeme zapět písně o tom, jak
Šel Frantík kolem zahrádky nebo My letci
máme ptáky z ocele… a další. Příznivcům
country muziky se ale taky někdy říká „kot-

líkáři“, což je nepřesnost vzniklá z neznalosti, kotlíkáři snad by mohli být trampové.
Proč nám z nově instalovaného moderního místního rozhlasu hraje kapela
Lignit? Někteří si vzpomenou, že je to už
od roku 2013, tedy 5 let. Tehdy pan Bohouš Maršálek věnoval dvě svá CD Obecnímu úřadu v Dýšině k bezplatnému
užívání, stejně to tak prý funguje jen v Kyšicích. Nutno připomenout, že za každou veřejně provozovanou muziku se odvádějí dost vysoké poplatky za autorské
honoráře do OSA, tj. Ochranného svazu
autorského pro práva k dílům hudebním,
z.s. Výše sumy se dost složitě vypočítává,
v případě místního rozhlasu se uvažuje
i počet reproduktorů. V Dýšině to dělá
průměrně asi 15 000 Kč za rok, za 5 let
je to skoro 80 000 Kč. V rozpočtu obce to
sice není rozhodující částka, ale je to roční příspěvek jednotlivému spolku v obci.
Ovšem kdo má volných a zbytečných
15 táců ročně, tak se domnívám, že by se
šlo domluvit, aby se v Dýšině hrála jeho
oblíbená muzika nebo zpěvák.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek

Tradiční nohejbal v Nové Huti

O víkendu 2. a 3. září se i přes nepříznivou předpověď počasí konal plánovaný
9. ročník nohejbalového turnaje na házenkářském hřišti v Nové Huti. Ještě v pátek při přípravě hřiště a zázemí do podvečera vydatně pršelo. Přesto se v sobotu
dopoledne sešlo 12 tříčlenných družstev
sportuchtivých s tou správnou bojovnou

náladou. Počasí nakonec tomuto sportu
docela přálo a vzájemné soutěžení proběhlo zdárně. Tak jako několik minulých
let nejlépe uspěli nohejbalisté ze sousední obce Bušovice. Ale ani několik našich
družstev s ženskými zástupci se nenechalo zahanbit. Vždyť nejde jen o to vyhrát,
ale hlavně se sejít a popovídat si s přáteli.

Nohejbalisté byli celodenním sportováním unaveni, ale dobře občerstveni a snad
i návštěvníci byli všichni spokojeni.
Turnaj skončil, ceny byly rozdány! Tak
nashledanou zase příští rok!
Za nohejbalisty Míra Maur
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Michal Hala složil slib zastupitele
Na zasedání zastupitelstva 23. 10. 2017
složil slib zastupitele obce Michal Hala,
který převzal mandát po rezignaci zastupitele Jaroslava Štilipa z téhož volebního
uskupení.
Plzeňský kraj přispěje na novou jídelnu
400 tis. Kč
Zastupitelé schválili přijetí dotace Plzeňského kraje na novostavbu školní jídelny
ZŠ a MŠ gen. Pattona ve výši 400 000 Kč.
Termín dostavby jídelny se posouvá
Společnost
SILBA-Elstav
požádala
o prodloužení termínu pro výstavbu nové
školní jídelny. Začátek výstavby se kvůli
obstrukcím na straně původního vítěze
výběrového řízení posunul. Stavební firma
uvádí, že v dané situaci nepřálo ani počasí,
které si vyžádalo několik přerušení prací.
V současné době se provádí práce, které
vyžadují k dodržení technologických
postupů vysoké nároky na snižování obsahu
vody v materiálech a konstrukcích. Pokud
by se kvůli tlaku na dodržení termínu tyto
postupy nedodržely, ohrozilo by to podle
stavařů negativně kvalitu stavby.
Zastupitelé zdůvodnění uvážili a odsouhlasili posun termínu dokončení na
22. 12. 2017. Obec bude požadovat, aby se

firma podílela na nákladech s náhradním
stravováním, které po dobu prodloužení
termínu vzniknou. Součástí dodatku
smlouvy je také vyčíslení více/méněprací,
díky nimž se cena díla snižuje o 100 586 Kč
vč. DPH na 22 315 738,18 Kč vč. DPH.
Fotky z výstavby jídelny najdete na straně 5.
Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi
Výběrové řízení na opravu zdi dýšinského
hřbitova vyhrála společnost M Build s.r.o.
z Písku s nabídkovou částkou 1,74 mil. Kč.
Práce započnou zhruba v únoru, oprava
zdi by měla být dokončena v květnu.
Obec navrhuje jména
vlakových zastávek
SŽDC požádalo obec o návrh názvu
připravované nové vlakové zastávky
u viaduktu v Nové Huti a úpravu názvu
stávající zastávky Dýšina. Zastupitelstvo
navrhlo přejmenování stávající zastávky
Dýšina na Dýšina – Horomyslice a název
Dýšina uvolnit pro novou zastávku, která
bude skutečně přímo v obci. Konečné
rozhodnutí o názvech však náleží
drážnímu úřadu.

zahrnuje některé akce, které se z různých
technických důvodů nepodařilo realizovat
podle plánu v letošním roce. Obsahuje také
další akce, které si zastupitelstvo stanovilo
na začátku svého působení jako investiční
priority pro volební období.
Jednou z posunutých akcí je výstavba
inline dráhy a skateparku na místě
bývalého házenkářského hřiště v Nové
Huti, kde podalo několik občanů námitku
ve stavebním řízení. Byla proto upravena
projektová dokumentace a bude se
na žádost hygieny dělat hluková studie.
Námitky ve stavebním řízení zbrzdily
také výstavbu komunikací v ulicích Novohuťská a Kostelní. Výstavba chodníku
z Dýšiny k IPPE se posouvá, aby bylo
možno zažádat o dotaci, která se bude pro
podobné účely vyhlašovat. Přehled akcí je
uveden v tabulce níže.

Investiční záměry pro rok 2018
Zastupitelé projednali a schválili investiční záměry obce pro příští rok. Seznam

Zprávy připravila Kateřina Chejlavová
Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
13. listopadu a 4. prosince v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce (veřejné):
18. prosince v 18 hod., Modrý salonek

Investiční záměry obce Dýšina pro rok 2018
název akce
Doplnění vybavenosti veřejných ploch - lavičky
litinové a dřevěné ( 19 ks )
Investice v areálu koupaliště ( oprava budovy, sklad
TČ, oplocení, parkoviště ..)

odhad
nákladů
85 000 Kč

předpokládaný
termín realizace
2018

500 000 Kč

2018

1 800 000 Kč

2018

VO u dětského hřiště v Jamách, podél Rokle, ul.
Východní

500 000 Kč

2018

Rokle – posilovací stroje, chodník spodní částí,
vyčištění kolem chodníku

100 000 Kč

2018

Oprava hřbitovní zdi

Inline dráha a skatepark v prostoru házenkářského
hřiště v Nové Huti
Sběrné místo u Kachláku v Nové Huti
Klubovna pro Jestřáby na hřišti v Nové Huti
Chodník od Křížku ke mlýnu v NH (pokračování
chodníku)

4 500 000 Kč

2018

50 000 Kč

2018

300 000 Kč

2018

1 500 000 Kč

2018

Komunikace Kostelní (finální podoba)

3 600 000 Kč

2018

Komunikace Novohuťská (finální podoba)

4 500 000 Kč

2018

Komunikace Duhová (finální podoba)

3 500 000 Kč

2018

Komunikace Krátká

1 600 000 Kč

2018

Účelová komunikace nad ZŠ včetně parkových stání

1 000 000 Kč

2018

Projektová dokumentace pro akce
Komunikace V Loužku 2. etapa, Horomyslická zadní
část, komunikace a příjezdy k nemovitostem na návsi

PD 2018, realizace
2019 a dále

I. etapa úprav návsi (přeložka el.vedení do země, VO )

PD 2018, realizace
2019 a dále
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název akce

odhad
nákladů

předpokládaný
termín realizace

Rekonstrukce a zateplení obecního úřadu, včetně
bezbariérového přístupu

PD 2018,
realizace 2019
a dále

Vybudování některých prioritních cest podle
komplexní pozemkové úpravy (pěší komunikace
např. směr Zábělá, Kyšice, Chrást atd.)

PD 2018,
realizace 2019
a dále

Příprava akcí pro náledující volební období
Komunikace Lesní (2. etapa) + Slepá

3 500 000 Kč

2019 a dále

Chodník Dýšina – IPPE

5 000 000 Kč

2019 a dále

700 000 Kč

2019 a dále

Oprava Černé lávky v Nové Huti
Investiční akce k diskusi či dlouhodobé přípravě
Cyklostezka Křemší – Kyšice (čeká na pozemkovou
úpravu v KÚ Kyšice)

2019 a dále

Komunitní centrum (kulturní zařízení) – diskuze,
architektonická studie, ÚP

2019 a dále

Výstavba dopravní obslužnosti nové vlakové
zastávky u viaduktu (příjezdová komunikace,
parkovací stání atd.)

2019 a dále

Kompletní výměna VO v obci

2019 a dále

Revitalizace drobných toků

2019 a dále

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ včetně zázemí pro
víceúčelové hřiště, povrchu hřiště, VO, event. nová
hala - PD

2019 a dále
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Dokumentace postupu prací na školní jídelně, info viz strana 4. Foto: David Göttler

Obec Dýšina
a Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
zvou všechny občany na

slavnostní předání
obnoveného Paškova parku veřejnosti
17. listopadu 2017 ve 14 hod.
Program
slovo starosty obce Jaroslava Egrmajera
a autora díla sochaře Václava Fialy
odhalení žulového obelisku
koncert The Dixie Hot Licks, dixielandové kapely z Plzně
občerstvení
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Podzimní capkací výlet – tentokrát do Chanovic

Celkem 26 nadšenců pro poznávání krás
Plzeňského kraje se vydalo v neděli 8. října na Podzimní capkací výlet s TJ Sport
pro všechny Dýšina. Cílem našeho výletu

byla tentokrát malebná obec Chanovice,
která se nachází na jihovýchodním okraji
Plzeňského kraje cca 10 km od Horažďovic. Je situována uprostřed trojúhel-

níku tvořeného městy Nepomuk, Blatná
a Horažďovice. Prohlédli jsme si zámek
s „Expozicí lidových řemesel Pošumaví“,
skanzen s 18 lidovými stavbami a několika drobnými památkami. A protože nám
tentokrát přálo i počasí, vydali jsme se
na naučnou stezku „Příroda a lesy Pošumaví“, jejíž součástí je i rozhledna na vrchu Chlum s názvem „Prácheňsko jako
na dlani“. Měří 31 metrů a k dosažení
vyhlídky ve výši 26 metrů jsme zdolali
136 schodů.
Naše poděkování patří zejména panu
starostovi Kláskovi, který nám velice
ochotně zajistil i po skončení sezony paní
průvodkyni a domluvil nám i možnost
občerstvení v nedalekém Velkém Boru.
Věříme, že se capkací výlet do Chanovic všem zúčastněným líbil a že se sejdeme opět na jaře při objevování nových
turistických cílů.
Václava Zelenková

Draci nad Dýšinou

RODINNÉ OSLAVY
SMUTEČNÍ HOSTINY
SVATBY
Naplánovat drakiádu bývá vždy těžký oříšek. Jednou je zima, ale
fouká, jindy je krásné babí léto, ale foukat si musíme sami. Letos
se počasí vydařilo. Ve čtvrtek 12. 10. ráno to vypadalo všelijak,
mlha, bezvětří, dopoledne spadlo i pár kapek, ale odpoledne
nám přálo. Počasí přesně podle našich představ, a tak mohli draci vyletět vzhůru. Na zahradě MŠ se sešlo 23 dětí se svými rodiči
a sourozenci a hlavně se svými létajícími „stroji“. Nad hlavami
nám svištěli orli, motýli, rogalo, létající tučňák nebo batman –
ten létal ze všech nejvýš! Kdo byl znaven pobíháním s drakem
(hlavně rodiče), zasedl k ohníčku a opékal buřtíky, děti se zabavily při zdolávání překážkové dráhy nebo válením sudů z kopečka. Všichni společně jsme si užili krásné odpoledne plné sportu
a babího léta.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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listopad 2017

Zveme vás na

slavnostní zahájení
letošního adventu
v neděěeli 3.prosince 2017
Andeělský prěěuvod vás provede z Nové Huti
do Dýšinyě, kde spoluě rozsvítíme vánocění stromy
Program:
16.00 ~ Nová Huť ~ Sraz účastníků průvodu, občerstvení. Ošacení.
cca 16.20 ~ Rozsvícení adventního stromu, zpěvy, slovo p. starosty a p. faráře. Ozvučení.
16.45 ~ Andělský průvod z Paškova parku směr náves.
od 16.00 ~ Dýšinská náves ~ Občerstvení a vánoční trhy.
14.00 – 16.00 ~ Výstava papírových betlémů v zasedačce odecního úřadu.
cca 17.00 ~ Příchod průvodu na náves, rozsvícení stromu se zpěvy koled. Gutta.
do 19:00 ~ Slavnostní program na dýšinské návsi. Tanec.

Andělský outfit vítán.
Všichni andělé dostanou na cestu z Nové Hutě do Dýšiny malý dárek od srdce.
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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Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Pozvánky na akce
 Sobota 11. listopadu, sportovní
sobota Bruslení, výprava TJ SPV
na zimní stadion v Rokycanech. Odjezd
autobusu ze zastávky Dýšina – náves
v 12:30. Začátek bruslení ve 13:15, zpět
návrat opět autobusem. Příspěvek 30 Kč
za osobu.
 Úterý 14. a 28. listopadu, 18:30 h,
fara, kurz Alfa, nezávazné povídání
o křesťanství pro všechny věřící i nevěřící.
Začíná malým pohoštěním, následuje
přednáška a diskuze.
 Pátek 17. listopadu, 14 hodin,
Paškův park v Nové Huti, slavnostní
otevření výtvarné podoby parku
s díly Václava Fialy. Více viz plakátek
na straně 6.

 Pátek 17. listopadu, 10–17 hodin,
Modrý salonek, Vánoční prodejní
jarmark spojený s tvořením pro děti. Více
viz pozvánka na straně 7.
 Neděle 26. listopadu, 13 až 17 hod.,
fara, výroba keramického betlému.
Každý z příchozích vyrobí jednu figurku.
Po vypálení bude betlém vystaven v kostele.
 Sobota 2. a neděle 3. prosince,
v sobotu 14 až 17 hod., v neděli 14 až 16
hod., zasedací místnost obecního úřadu,
Výstava papírových betlémů. Příchod
po schodech od rybníka. Zvou místní
důchodci a Okrašlovací spolek.
 Neděle 3. prosince, Andělský advent,
slavnostní rozsvícení vánočního stromu –
podrobnosti viz plakátek na straně 5.

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
za podpory Plzeňského kraje
zve všechny příznivce pohybu
na

BRUSLENÍ

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.

Jaroslava Nesvadbová
Stanislav Malina
Zdenka Dupáková
Jitka Smahová
Marta Fridrichová
Karel Polák
Jaroslava Krejčová
Hedvika Hájková
Jitka Lepší
Martin Štec
Květoslav Štrunc
Marta Hahnová
Antonín Jedlička
Pavel Bartovský
Blanka Ježková
za SPOZ Hana Tlustá

v rámci projektu Sportovní víkendy
Datum: sobota 11. listopadu 2017
Hodina a místo: 13:15–14:15
zimní stadion Rokycany, ul. J. Růžičky 1018
Informace:
• odjezd autobusu ze zastávky Dýšina, náves v 12:30 hod.
• vstup do šaten na zimním stadionu v 13:00 hod.
• odjezd autobusu zpět v 14:30 hod.
• návrat do Dýšiny do 14:45 hod.
• vstup na led povolen pouze v bruslích
Co vzít s sebou:
brusle, rukavice, pro děti přilbu,
sportovního ducha, sportovní oblečení.

Kostel je
v listopadu
uzavřen
Dýšinský kostel bude z důvodu rekonstrukce dlažby v listopadu uzavřen. Mše sv. budou ve všední dny
na faře, v neděli v kostele na hřbitově
v Druztové. Bližší informace na www.
farnostdysina.cz

Dýšina v barvách podzimu.
Foto: Michal Hala
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