Výroční zpráva za rok 2014

Úvod
Ti kdož po Listopadu 1989 Spolek obnovovali, jsou dnes převážně v seniorském věku. I když
jde většinou o výrazné individuality a lidi ochotné se rozdávat, přece jen sil ubývá…
Vícegenerační spolek má jednoznačně více nápadů, elánu a v neposlední řadě i fyzických sil.
Spolek proto vítá každého nového zájemce o aktivní členství z řad starousedlíků i těch,
kdož se do Dýšiny nedávno přistěhovali za zdravým „venkovských“ stylem života.
Povzbuzující jsou v tomto především dětí na poznávacích vycházkách Spolku – proto
děkujeme všem rodičům i prarodičům za jejich snahu děti přivést.
Shrnutí
Pozvánky na každoměsíční akce Spolku byly pravidelně rozesílány členům a příznivcům. Současně
byly vyvěšovány ve dvou skříňkách Spolku, na plakátovacích plochách v obci, na webových
stránkách Spolku http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/prehled-akci/.
Byly pravidelně vyhlašovány v místním rozhlase.
Elektronická knihovna Spolku byla průběžně doplňována http://www.obecdysina.cz/spolkysdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna-2/
Kronika Spolku „Záznamník“ je vedená J. Nesvadbou.
Ve Zpravodaji obce bylo celkem uveřejněno 7 zpráv našich členů (vyšlo 5 čísel). Redakce se od
posledního čísla r. 2014 ujala K. Chejlavová.
Fotodokumentaci příležitostně pořizuji a poskytují pro potřeby Spolku:
E. Bartovská, P. Blažek, M. Drobil, M. Bílá, p. Hričinová, A. Hošková, O. Kraus jun., M.
Kučera, H. Velleková, P. Velleková, J. Sýkorová, M. Tlustý.
Fotografie s popiskami z akcí Spolku jsou pravidelně vyvěšovány na webových stránkách obce
http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchiv-akci/, příležitostně i
ve skříňkách Spolku.
Fotoarchiv historických obrazových dokumentů z Dýšiny a okolí je postupně zpřístupňován:
http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/historicke-fotografie/
Dobrovolnická údržba veřejných prostranství: Paškův park (více členů), pomník M. J. Husa
(manželé Sýkorovi a více členů), opakovaně údržba keřů a dřeviny v ulici 17. Listopadu před
stavební úpravou ulice (Nesvadbovi, M. Silovský), likvidace pámelníku na palouku (L.
Kepka), dětské hřiště na fotbalovém hřišti v Dýšině (P. Velleková), vysekávání a údržba okolí
torza Velkého smrku a cyklopřístřešku (Z. Mourek, J. Nesvadba), sekání obecních travnatých
chodníků (více občanů v Huti i Dýšině), vysbírávání odhozených papírů, lahví apod. (více
občanů).
Spolkem podané podněty obci: posun zastávky ČD směrem ke středu obce (včetně důkladné aktivní
přípravy), oprava zničeného mostku přes Obecní potok a obecní cesty v ústí potoka do
Klabavy, nebezpečný prostor před viaduktem v ulici Přátelství v Nové Huti, zvonička v Nové
Huti, okolí vývěsky před domem služeb v Dýšině, nepostavení májky.
Aktivní účast více členů a příznivců na celoobecních akcích (Svatováclavská polévka, Rozsvícení
adventních stromů, Rokle)
V novém zastupitelstvu z členů Okrašlovacího spolku pracují od října 2014 M. Brandner, K.
Chejlavová (členové Rady obce), J. Nesvadbová (předseda kulturního výboru) a M. Kašparová
(členka kontrolního výboru.

Aktivity v jednotlivých měsících
Leden
St 1. 1. 14.00 hod. Novoroční vycházka – 9. ročník – Vedl J. Frank, sraz u viaduktu mezi Dýšinou a
Novou Hutí, přišlo ca 40 dýšinských a novohuťských občanů či jejich přátel. Sokolské
cvičiště, Weissovna, jez na Klabavě, povodňové valy, zvonička (J. Nesvadba výklad), Černá
lávka, vila Anna, Martínkův mlýn, hospoda U závor.
Ne 12. 1. Valná hromada, Modrý salonek – Přítomno ca 20 členů a příznivců. E. Bartovská – zpráva o
činnosti, zpráva o hospodaření. Poděkování za přínos pro obec obdrželi J. Sofron, Z. Mourek, J.
Nesvadba a E. Bartovská. – Proběhly volby správního výboru: předseda J. Nesvadbová,
místopředseda E. Bartovská, tajemník, zapisovatel, kronikář J. Nesvadba, hospodář M. Kašparová.
– Starosta obce J. Štilip poděkoval Spolku za činnost, upozornil na Den pro Dýšinu 15. března
(pozn.: neuskutečnil se, resp. Spolek o něm nevěděl). J. Nesvadbová přednesla návrh akcí Spolku
na rok 2014 (na každý měsíc je připravena jedna vycházka či setkání). Diskuze k programu a plány
do budoucna: V. Kuklíková, M. Čechurová, K. Chejlavová.
V průběhu ledna byl zpracování návrhu projektu na obnovu aleje ovocných stromů při silnici z Dýšiny
do Horomyslic okolo výkupu kovového šrotu (J. Nesvadbová a P. Velleková) k žádosti Nadaci
ČEZ; návrh nezískal podporu.
Únor
So 15. 2. Vycházka za bobrem do divočiny u Klabavy – Připravili Jan Nesvadba, Katka a Radek
Chejlavovi). Pěkná akce, kdy přišlo víc jak 50 lidí z toho asi 15 dětí. Místo sněhu a mrazu
bylo sice blátivo, nicméně nálada všech byla výborná. J. Nesvadba vyprávěl o hamru, kováři
V. Kocumovi, o lyžařském můstku pro děti, o těžbě kyzových břidlic i bobrovi, na kytaru hrál
a zpíval Radek Chejlava, s dětmi si kromě Katky Chejlavové hráli všichni, a všichni i stavěli
hrady z větví…
Schůzka ohledně možnosti zpracování projektu na výsadbu stromů u vechtru při obecní cestě do
Hamru a při Horomyslické ul. (okolo výkupny kovového šrotu): V. Kuklíková, J. Nesvadbová
a ing. Škodovou – nerealizováno.
Čt 20. 2. Pracovní schůzka Spolku – přišlo 12 členů – informace o plánovaných vycházkách.
St 26. 2. Pokus o koordinaci akci spolků a sdružení v Dýšině – dopisy spolkům, farnosti atd.
Březen
Pá 14. 3. Ostříhání výmladků lip v aleji při pěšině v Jamách od sběrného dvora k ul. Východní (J.
Nesvadba).
So 15. 3. Zahrádkářský jarmark v Paškově parku v Nové Huti ve spolupráci se zahrádkáři,
s podporou technické čety obce. Nabízely se přebytky trvalek, pokojových rostlin, cibulovin,
bylinek i odkopků. Historicky první kavárna „V parku“ pod stanovými přístřešky
s napečenými dobrotami dýšinských i novohuťských kamarádek-dobrovolnic a teplými nápoji,
včetně dárečků pro všechny příchozí. Aktivní účast většiny členů spolku a jejich přátel.
Zahrádkáři zajistili prodej sazenic kolegy z Kyšic. Přišlo několika desítek místních i
plzeňských přátel. Počasí chladné, ale v době konání už bez deště; příznivá reakce občanů.
„Druhý pokus“ obnovy (posunutí) prvorepublikové vlakové zastávky Dýšina-Nová Huť. Vlaková
zastávka v Nové Huti byla zřízena na podnět prvorepublikového Okrašlovacího spolku a
fungovala v období 1. 6. 1918–15. 5. 1927. První pokus o obnovu inicioval opět náš Spolek
tím, že v srpnu 2010, kdy byla provedena podpisová akce, bylo sebráno 134 podpisů „pro“.
Podnět byl předán obci. Obnova zastávky se dostala i do programu volebního programu
seskupení Dýšina 2020. Podnět se nesetkal s kladnou odezvou. Vzhledem ke změně pohledu
na regionální trati podnikl Spolek od počátku roku 2014 více kroků: návštěva Správy drah 5.
3. (E. Bartovská a J. Nesvadbová) a jednání s ing. J. Kalčíkem. Ten připravil ochotně a zdarma
technické podklady ve výkresové i textové části, tj. studii. Podklady byly 31. 3. předány obci a
rozeslány všem zastupitelům. Zastupitelstvo návrh projednalo 23. června. Následně 5. září se
uskutečnilo jednání, o jehož průběhu byla veřejnost informována v Obecním zpravodaji (říjen
2015). Vlaková zastávka se opět dostala do volebních programů. Zdá se, že několikaleté úsilí
Spolku by mohlo být korunováno úspěchem (Pozn.: časově až po skončení výstavby koridoru
Rokycany-Plzeň.)

Na vyžádání obce zjišťoval J. Frank nabídku a finance na výrobu vývěsky u Domu služeb a
s objednávkou OÚ vyřizoval výrobu. Vývěska byla instalována, o její užívání projevily zájem
Okrašlovací spolek a TJ Sport pro všechny; využití je nabídnuto i spolkům dalším.
Korespondence s OÚ Chrást ohledně prořezání větví keřů a stromů okolo pěšiny mezi viaduktem a
budovou stanice ČD v k.ú. Chrást (J. Nesvadbová)
Studie k dětskému koutku na fotbalovém hřišti (zdarma provedla P.Velleková)
Údržba keřů a stromů – na opakované upozornění Spolku odstranění kořenů pámelníku na
„palouku“ mezi ulicemi 17. listopadu a Jasmínové ulice (provedl na objednávku obce p. M.
Ženíšek a technická četa OÚ), ošetření zmlazujících pámelníků Roundapem (Okrašlovací
spolek – L. Kepka).
Razantní úpravu okolí pomníku americké armádě zajistila (bez konzultace se Spolkem) firma na
objednávku obce; nová úprav viz foto na titulní straně Zpravodaje 2014/duben.
Popsání fotografií z historie RND Ejpovice (J. Nesvadba a další pamětníci, umístění na web M.
Brandner).
Návštěva pamětnice paní H. Neumanové-Kepkové, zapůjčení starých fotografií a povídání o historii
rodiny mlynářů Kepků, návštěva F. Šonského – materiály k vycházce a prezentaci Po
stopách E. Šonského, příprava tematického poznávacího zájezdu do Spáleného Poříčí (vše
Nesvadbovi).
Stav odpadového hospodářství v Dýšině – na vyžádání studenta střední školy (P. Velleková, J.
Nesvadbová).
Duben
Ne 27. 4. Otvírání studánek. Organizuje V. Kuklíková a M. Čechurová. Velice příjemná vycházka
v Kokotském lese, určitě díky vystoupení ochotníků místního divadelního spolku Lucifer (M.
Skočovský, V. Kuklíková, M. Krausová, J. Šlajsová a hostující J. Nesvadba). V přípravě
pomohla B. Mourková ušitím vílích závojů, které nosili jak děti tak dospělí po lese. Před
vycházkou se uvily pampeliškové věnečky, na průseku jsme si opekli buřtíky (s vědomím
správce lesa), H. Paidarová nabídla Chrástecký cestovní pas, u studánek se zpívalo. I
závěrečný koncert Radka Chejlavy na koupališti byl plný pohody. Darem od M. Čechurové
získán zlatý klíč na odemykání studánek. Podle ohlasů ve vsi se vycházka moc líbila. Více
foto bylo uveřejněno ve Zpravodaji 2014/červen.
Úprava fotografií Spolku v archivních spolkových albech (J. Nesvadba)
Účast na workshopu v Chocenickém Újezdě (Nesvadbovi)
Návštěva pamětnice paní J. Holubové – povídání k historickým fotografiím, které Spolku věnovala
(Nesvadbovi).
Školáci Barborka a Míša Hričinovi soutěžili v České televizi s Duháčkem; byli mezi výherci
Velikonoční soutěže a jeli si 27. května do Prahy pro nadílku.
http://decko.ceskatelevize.cz/duhacek/vyherci/duben
http://decko.ceskatelevize.cz/duhacek/vyherci/rijen
Květen
Čt 6. 5. Schůzka členů v zasedačce OÚ – přítomno 8 členů – diskutovány hrací prvky v Paškově
parku, návrh komunikace na Facebooku, kvalitu vody ve studánkách a jejich označení,
potřebu vyčistění jedné ze studánek.
Pá 16. 5. Paškův park: vykopávání pámelníkových výmladků, přenesení tabulky s informací o parku
do zastřešené zastávky, ostříhání suchých větví z lip u pomníku J. Husa a v parku, údržba
pomníku Spolku (Z. Mourek. J. Nesvadba). Trávu vysekala technická četa obce.
Ne 18. 5. Májová slavnost v Paškově parku a vycházka po Nové Huti (ve spolupráci Spolku,
dětského pěveckého sbor dýšinské školy a ochotnického souboru Lucifer a obce). Deštivé
počasí nepřálo uspořádání oslavy pod otevřeným nebem v Paškově parku a tak byla slavnost
přesunuta na koupaliště. Prostor kryté (leč zatékající!) terasy byl vyzdoben květinami, fungovala
kavárna Katky Chejlavové s moučníky I. Melicharové, A. Hoškové a J. Hradílkové. Lavice a stoly
přivezla technická četa obce. Proslov starosty obce k 1. výročí obnovy Paškova parku. Soubor
Lucifer (J. Hlobil, M. Krausová, V. Kuklíková, M. Skočovský, J. Strušková, D. Světlík, J.
Šlajsová) a dětský pěvecký sbor místní školy s paní sbormistryní Janou Bartlovou jako vždy

předvedly půvabné vystoupení na téma prvorepublikové Hutě s arch. Holcbecherem, stavitelem
Paškem, lyžařem skokanem S. Roodem a s návštěvníky tehdejšího letoviska Nová Huť. Podle
názoru přítomných velice příjemná i osvětová akce (foto Zpravodaj 2014/červen).
Červen
Ne 8. 6. Domy a lidé v Nové Huti – architektonické perly první republiky. V tropickém odpoledni (15
hodin ve stínu 32o C) se sešlo kolem 65 zájemců o výklad J. Sofrona. Fotodokumentaci pořídil
M. Drobil. Diskutováno bylo např. umístění pomníku osvobození Americkou armádou před
tzv. Weissovnou. Závěrečné příjemné občerstvení vodou a chlebem (i pivo se našlo!) bylo u
Sýkorových. Domluvena spolupráce s Farností Dýšina.
Čt 19. 6. Schůzka členů Spolku na návsi. Přítomno 6 členů. Diskutováno společenské dění v obci.
So 21. 6. Po stopách Emanuela Šonského. Pro vycházku připravena a vytištěna Nesvadbovými 1.
verze povídání o Emanuelovi Šonském; definitivní verze je na webu…
http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna-2/. Rozdávána byla i
„navštívenka“ s karikaturou a podpisem E. Šonského. Při vycházce byla instalována se
svolením majitelů „Galerie na plotě“ – ve formátu A3 byly vystaveny staré fotografie
penzionu i restaurace E. Šonského, dále poděkování těm, kdož pomohli, a byla vyřčena otázka,
jak a zda připomínat E. Šonského do budoucna (deska, pojmenování čehosi, malé muzeum…).
Vycházka směřovala od penzionu, k můstkům před koupalištěm (opět historické fotografie) a na
Dražka (Oujevce), k můstkům s „umělou hmotou – slámou“ v Oujevcích (další historické
fotografie). Fotodokumentace M. Drobil a M. Bílá. Zúčastnila se rodina Filipa Šonského
(maminka, babička a další členové rodiny). Přítomno ca 80 zájemců. Pozn.: Od jara byly
soustřeďovány fotografie a vzpomínky pamětníků. Vícekrát navštíven F. Šonský, vnuk pana
hoteliéra, který poskytl naskenované dokumenty i dosud nepublikované dokumenty. Vypracována
2. verze osudů E. Šonského a byla doplněna o fotografie z vycházky a o vzpomínky J. Sofrona, K.
Soukupa a M. Žána. Je zveřejněna na webu Spolku. Připravili Nesvadbovi.
Po 23. 6. Veřejné zastupitelstvo – (kromě jiného) projednalo odsouhlasení podání žádosti o zřízení
zastávky ČD mezi Novou Hutí a Dýšinou. Dík za velkou pomoc a podporu patří ing. J.
Kalčíkovi z Chrástu, který vypracoval pro obec zdarma studii k žádosti.
Pá 27. 6. Manželé Sýkorovi ostříhali živý plotu za sochou J. Husa v Nové Huti na Husově náměstí.
Červenec
So 5. 7. Účast na pamětní akci ve Stupně – vzpomínku na radistu J. Potůčka-Tolara (Nesvadbovi)
Ne 6. 7. Připomenutí Mistra Jana Husa u pomníku v Nové Huti – V horkém podvečeru (31o C) se
sešlo 19 zájemců o zamyšlení u příležitosti 599. výročí upálení Jana Husa, s paní vikářkou
Farního sboru českobratrské církve evangelické v Chrástu Martinou Pumrovou a její rodinou.
Fotodokumentaci pořídil J. Frank.
Zapůjčení starých fotografií z masopustu (Osvětová beseda) – návštěva Šebků (Nesvadbovi, skeny M.
Kašparová).
Po 7. 7. Nová skříňka pro spolky před domem služeb v Dýšině (zajistil J. Frank). Domluveno, že levou
poloviny bude používat Okrašlovací spolek a pravou Sport pro všechny (J. Jedličková, V. Zelenková)
Pokračování na zpracování textů k Bílému mlýnu a působení mlynáře p. Kepky (Nesvadbovi).
St 9. 7. V souvislosti s rekonstrukcí ulice 17. Listopadu vyřezání více keřů zlatice a odstranění nízko
rostoucích větví vrby jívy, které překážely průjezdu autobusů (J. Nesvadba). Pokácení starého
nemocného jilmu zajistila na podnět Spolku obec u p. Bouše, který prořezal i starou vrbu jívu.
Pá 18. 7. a Po 21. 7. Pomoc při obnově turistického značení v Chrástu a Starém Plzenci (A. Hošková)
Pá 25. 7. Vysekávání trávy a úklid u Velkého smrku a cyklopřístřešku v Kokotském lese (Z. Mourek a
J. Nesvadba)
Srpen
So 2. 8. Prázdninový cyklovýlet s lovením kešky připravili M. Brandner a J. Nesvadba; přijelo12
cyklistů (jednou i s posádkou dětí). Prozkoumáno mohylové pohřebiště v lese Háj, křížek u
vily Anna, rozhlednička, Smědčice, Kytín se slunečními hodinami, Kokotské rybníky, Ostrý
kámen, Živá voda (Bušovická studánka). Nalezeno 8 kusů kešek. Poznání dalších zajímavých
míst, práce s mapou i GPS.

So 23. 8. Vycházkový okruh kolem řeky Klabavy. V Paškově parku se sešlo ca 35 zájemců o
poznávání. Zde k dispozici půvabný kreslený plánek obce P. Vellekové a výklad p. Sofrona o
Klabavě. Na bývalé plovárně setkání s emeritní p. učitelkou Liškovou, galerie na plotě
s historickými fotografiemi, pěšky dále po pravém břehu řeky do Horomyslic, zastávka u
vyhořelého domu bývalého ředitelství železáren a na golfové pole přeneseného a nově
instalovaného zbytku litinového pomníčku sv. Jana Nepomuckého – soklu z roku 1872,
vybaveného novým nerez křížem a dodatečně vysvěceného dýšinským panem farářem. Opět
galerie na plotě a diskuze o budoucnosti prostoru bývalých železáren. Připravili Nesvadbovi.
Září
Ne 21. 9. Poznávací zájezd do Spáleného Poříčí a okolí. Velmi dobrá spolupráce s Informačním
centrem ve S. P. i panem mlynářem v Mešně. Přihlášeno 17 zájemců. Prošli jsme část
obnovené „Cesty otevřené“ mezi Blovicemi a Spáleným Poříčím, prohlédli si výstavu i trvalou
expozici ve Špýcharu a zámku, Infocentrum a Ekologického centra s výkladem. Prošli jsme se
po hrázi rybníka Hvížďalka s naučnou stezkou a místními vodopády, diskutovali o zdejším
kácení starých dubů. Navštívili jsme i expozici v mlýně pana mlynáře Poustky v Mešně a
výstavu historického zemědělského nářadí v mlýnském dvoře. Připravili Nesvadbovi.
Prezentace umístěna na web.
Říjen
19. 10. Náhradou za zrušenou exkurzi do Bílého mlýna byla uspořádána 19. října vycházka po naučné
stezce Po stopách důlní činnosti na Břasku, kterou vybudovala obec Břasy. Přítomno bylo 17
členů a přátel Spolku. Navštívena PP Bašta (povrchový výchoz černého uhlí), zpustlý zámeček
ve Vranovicích, zatopený oprám Amerika (Vranovické jezero), příp. i rozhledna Na vrších
(opět vzniklá péčí obce Břasy). Doprava vlakem. Připravil J. Nesvadba.
Dětské hřiště u fotbalového hřiště – Spolupráce Spolku: studie P. Vellekové pro obec zdarma, projekt
k povolení za hodně mírnou cenu; zdarma rovněž výsadba roubované sakury. Konzultace
k výsadbě vhodných dřevin (J. Nesvadbová).
Mladí „okrašlováci“ sourozenci Hričinovi opět úspěšní v televizní soutěži dětských kreseb a maleb
(opět vystavený obrázek na nástěnce – z 1700 obrázků poslaných do soutěže, se vystavuje
pouze 60 obrázků!).
Listopad
So 22. 11. Úklid Paškova parku pod patronaci školáků Pavla Chejlavy a Šimona Brandnera – přišlo 22
dobrovolníků. Vyhrabalo se listí v parku i kolem Husova pomníku, ořezaly výmladky lip, očistily
se od mechu schody v parku, očistila se i zastávka MHD od napínáčků a různých zbytků plakátů.
Listí hned odvezla technická četa do sběrného dvora, která zde posléze i posekala trávu.
Ne 30. 11. Historicky první rozsvícení adventního stromu v Nové Huti jako součást zahájení
Adventu v celé obci. Originální Andělský průvod v režii manželů Ireny a Petra Brůčkových
vedl od fary na náves v Dýšině, zde rozsvícení stromu a koledy v provedení dětského sboru
pod vedením Jany Bártové a doprovodu R. Chejlavy a J. Koláře, několik slov starosty obce.
Pokračování průvodu do Paškova parku v Huti – zde rozsvícení lípy, slovo pana faráře,
koledy, horký čaj a svařák. Přátelské a sousedské povídání. První velká (a opravdu velice
zdařilá!) akce po posledních obecních volbách vzešla ze spolupráce Okrašlovacího spolku,
Farnosti Dýšina, Základní a mateřské školy a jejích dětských sborů a obce.
Prosinec
So 20. 12. Pěší vycházka Nová Huť a přilehlé ostrovy, II. ročník – Společná akce Okrašlovacího
spolku a VHT Radnice. Sraz na nádraží ČD Chrást. Postupně přišlo 35 lidí, z místních 8.
Prohlídka naučné stezky Chrást resp. vybraných zajímavostí: Martínkův mlýn, vila Anna, křížek
u polní cesty, Mourkova rokle, restaurace U žáby, Jílkův mlýn, pomníček bří Jílkových, Velký
most, pečení buřtíků, Prachárna, soutok Berounky a Klabavy zv. spojunk, Poradní skála;
závěrečné posezení v restauraci U závor. Příjemná a pohodová ca 10 km dlouhá vycházka.
Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi 10. ledna 2015

