Zpráva o činnosti za rok 2015

Úvod
Uplynulý rok 2015 byl již tradičně pestrý, zajímavý a určitě i radostný. K zakladatelskému vytrvalému
jádru spolku z roku 1999 se připojují další příznivci. Těší náš, že jde převážně o mladé lidi a jejich
děti, které ochotně pomáhají svou aktivitou oživit naše konání. Po Paškově parku letos děti
symbolicky „otevřely“ opravenou a vysvěcenou zvoničku i novou informační tabuli na návsi. Velice si
považujeme toho, že se začínáme potkávat i se staršími školními dětmi, jako tomu bylo na májové
slavnosti, adventu či připomenutí výročí Jana Husa. Často slyšíme: “dejte vědět, kdy a jak mohu
pomoci“, nebo „copak kdybychom udělali…“. A to nám hodně pomáhá v našem konání.
Naše řady bohužel opustili dva moc hodní lidé: Růženka Medulová 8. ledna 2015, 78 let a Jan Sýkora
29. března 2015, 74 let. Scházejí nám!
Shrnutí
Pro každé naše „konání a setkávání“ připravujeme pozvánky a pravidelně je rozesíláme členům a
příznivcům Spolku. Současně je vyvěšujeme ve skříňkách Spolku v Dýšině u Domu služeb i
v Huti u zastávky MHD u Paškova parku, na plakátovacích plochách v obci, na webových
stránkách Spolku http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/prehled-akci/.
Jsou také pravidelně a opakovaně vyhlašovány v místním rozhlase.
E-knihovnu Spolku na webu obce průběžně doplňujeme dalšími materiály se vztahem k naší obci
http://www.obecdysina.cz/splkyo-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna-2/
Do Obecního zpravodaje přispíváme pravidelně; v roce 2015 bylo celkem uveřejněno 24 zpráv
našich členů, viz závěr této zprávy.
Fotodokumentaci našich akcí příležitostně pořizují a poskytují do archivu Spolku a na webové
stránky: M. Bílá, P. Blažek, M. Drobil, Z. Dupáková, A. Hošková, M. Hričinová, M. Kučera,
J. Nesvadba, J. Sýkorová, M. Tlutý, H. Velleková, P. Velleková. Všem děkujeme.
Fotografie s popiskami z akcí Spolku pravidelně vyvěšujeme na webových stránkách obce
(Nesvadbovi, M. Brandner) http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/
Kroniku Spolku „Záznamník“ vede průběžně J. Nesvadba.
Podle potřeby a okolností podáváme podněty obci: výsledky ankety chodník viadukt – křížek,
oprava Černé lávky, uzavření části vycházkové lesní cesty u Nové Huti do Horomyslic (ppkč.
1602), oprava odvodňovacího žlabu před obrázkem na cyklostezce nad pravým břehem
Klabavy, nedotažená oprava zvoničky v Nové Huti, stav křižovatky ul. Jasmínové a Polní po
opravě Jasmínové. Vzhledem k zastoupení spolku v kulturním výboru (J. Nesvadbová) a radě
obce (K. Chejlavová, M. Brandner), je více podnětů řešeno i zde.
Více členů a příznivců Spolku se pravidelně účastní celoobecních akcích (U nás v Dýšině, zahájení
adventu, májové slavnosti).
Vážíme si dobrovolnické pomoci údržby veřejných prostranství, ke které se připojuje stále více
místních: Ukliďme Česko (velká celoobecní akce), Paškův park (více členů i příznivců),
pomník M. J. Husa (více členů), sekání a úklid obecních travnatých chodníků v okolí vlastních
nemovitostí – více občanů v Huti i Dýšině), vysbírávání odhozených papírů, lahví apod.
(pravidelně více občanů). I zde je poděkování víc než na místě!

Co jsme připravili a udělali během roku a o co jsme se snažili
Leden
St 1. 1. 14.00 hod. Novoroční vycházka – 10. ročník – připravila A. Hošková, téměř 60 účastníků.
Vycházelo se z Paškova parku (návaznost na MHD), po levém břehu Klabavy, po obecních
cestách přes areál Golfu, přes „hrudkováckou“ vlečku, Novohuťskou ulicí do restaurace na
fotbale. Vycházku doplnila A. Hošková veršovánky a napekla sladkou odměnou – skvělé
buchty.
Ne 17. 1. Valná hromada, Modrý salonek – Termín Valné hromady se kryl se zahájením velké akce Plzeň
- evropské město kultury, kam několik členů směřovalo. Přítomno bylo 16 členů a příznivců.
Složení správního výboru se nemění: předseda J. Nesvadbová, místopředseda E. Bartovská,
tajemník, zapisovatel, kronikář J. Nesvadba, hospodář M. Kašparová. Zpráva o činnosti byla
rozeslána s předstihem všem členům a příznivcům (prezentaci loňských akcí spolku připravila
předsedkyně), zprávu o hospodaření přednesla M. Kašparová. J. Nesvadbová přednesla návrh akcí
Spolku na rok 2015 (na každý měsíc je připravena jedna vycházka či setkání; nebyly žádné
připomínky). Hosté: starosta p. J. Egrmajer, manželé Frankovi. Bylo pogratulováno jubilantům (M.
Kašparová), V. Kuklíková se ze zdravotních důvodů omluvila. Byla oceněna práce dětských sborů
ZŠ a MŠ se sbormistryněmi B. Koželuhovou a J. Bártlovou – ocenění vytvořila P. Velleková.
Starosta obce ocenil práci Spolku a zodpověděl dotazy. V diskusi připomínkován stav
vycházkových cest a potřeba obnovit staré historické cesty (Stará Letkovská, cesta z návsi do
Zábělé, cesta od Černé lávky k mohylám.
31. 1. Podání Žádosti o dotaci od Plzeňského kraje (č. 125NO00064), kterou zpracovaly K. Chejlavová a
J. Nesvadbová. Smlouva na 10.000 Kč podepsaná 27. 3. 2015, závěrečná zpráva (1+1+4 přílohy)
byla odevzdaná KÚ PK 29. 9. 2015. Ze strany poskytovatele nebyly žádné připomínky.
Únor
Ne 15. 2. Vycházka Dýšina málo známá. Vedli Nesvadbovi, 20 účastníků místních i přespolních. Sraz
u Domu služeb, uličkou kolem vodárny, „hrudkováckých“ bytovek, okolí garáží, po mostku
přes bezejmenný potok kolem hradby IPPE, vlečka, Horomyslice. (Pozn.: podle územního
plánu by tudy měla vést silnice do areálu golfu.)
Březen
Ne 1. 3. Dětský maškarní ples byl uspořádaný v Modrém salonku, hrála skupina Hřebend.
So 28. 3. Zahrádkářský jarmark (2. ročník) byl pořádaný v Paškově parku ve spolupráci se zahrádkáři
a s podporou technické čety obce. Postaveny byly tři nové obecní dřevěné stánky. Nabízely se
přebytky trvalek, pokojových rostlin, cibulovin, bylinek i odkopků. Zahrádkáři zajistili prodej
sazenic kolegů z Kyšic a staršího materiálu ze zrušené zahradnické firmy. Počasí chladné (13o
C), ale v době konání už bez deště. Moučníky napekly A. Hošková, A. Paidarová, I.
Melicharová a M. Ševčíková, pití M. Přibilová. Přišlo odhadem 70 lidí místních i přátel z
Plzně; reakce přítomných byla příznivá.
Duben
So 18. 4. Celostátní Ukliďme Česko připravované pod záštitou ministerstva životního prostředí, se
stalo v naší obci jednou z hlavních akcí Spolku. Ve spolupráci s organizátory
celorepublikového úklidu byly připraveny plakáty (K. Chejlavová, J. Nesvadbová). Uklízelo
se u koupaliště (K. Chejlavová a spol.), u viaduktu (S. Nesvadbová a spol.), ve stráni u Kubíků
(Š. Štemberová a spol. + zaměstnanci obce), u dětského hřiště, u mlýna a na dalších místech.
Přišlo nečekaně ca 100 lidí z celé obce. Nasbíraný odpad a vyřezané křoví a větve odvezla
technická četa obce. Od organizátorů jsme získali pytle, rukavice a tričko s logem akce. Podle
mínění účastníků to byla potřebná aktivita; všichni měli dobrý pocit z toho, co se udělalo. Je
zájem o pokračování i v příštím roce. Fotodokumentaci pořizovalo více autorů (foto vesměs
v soukromých archivech).

Ne 19. 4. Otvírání studánek. Přišli hlavně rodiče a prarodiče s malými dětmi, dýšinští i mimoplzeňští
– asi 45 účastníků. Příjemná vycházka v Kokotském lese, určitě i díky vystoupení místního
ochotnického spolku Lucifer. Na úvod P. Velleková přečetla ze svých dýšinských pověstí, při
vycházce bylo vzpomenuto novohuťských můstků a vysoké úrovně zdejšího lyžování. U
Formánkovy studánky čekaly víly Bedřiška, Jana, Maruška, Jana č. 2 a král lesa Milan
s nabádavým proslovem. Zdejší pramenitá voda chutnala, písničky si zazpívali či zabroukali
všichni. U Kokotského rybníka jsme si opekli buřtíky s jablečno-křenovou vejmrdou,
ochutnali nabízené dobroty a pozorovali labutě a kachny. Foto A. Hošková, p. Hričinová, P.
Velleková, Z. Slívová). Pro velký úspěch s vejmrdou přikládáme recept: 1 kg jablek, 6 dkg strouhaného křenu, ½ dl octa,
½ dl vody, 20 dkg cukru. Jablka omyjeme, oloupeme, zbavíme jadřinců a nastrouháme. Přidáme nastrouhaný křen a promícháme s octem. Vodu svaříme s cukrem na nit a
ještě za horka smícháme s jablky. Naplníme do menších skleniček a uložíme do tmy a do studena.

Květen
Oslavy osvobození v Dýšoně tradičně organizoval v návaznosti na plzeňské oslavy osvobození obecní
úřad. Byla nainstalována a otevřena první výstava v Galerii Modrý salonek – fotografie
z května 1945 z Dýšiny i Plzně z archivu M. Tlustého. Spolek pomohl při instalaci a jako
dohled v posledním otevřeném dni výstavy 8. 5. (A. Hošková, N. Jurčáková).
Po 11. 5. V ulici 17. Listopadu ostříhány keře zlatého deště na stráni u pozemku p. M. Silovského (J.
Nesvadba). Dvě multikáry vyřezaných větví odvezla technická četa OÚ.
Ne 17. 5. Již tradiční Májová slavnost v Paškově parku měla podobu Zahradní kavárny. Melodie
třicátých let zahráli a zazpívali k poslechu i tanci Radek a Katka Chejlavovi; pro řadu místních to
bylo velké a příjemné překvapení. Atmosféru doplnil i starý gramofon (bohužel nepříliš funkční) a
pouštění dobových gramofonových desek ještě z éry místní osvětové besedy. Přišlo hodně i
neznámých a dobře naladěných místních i Plzeňáků v dobových oblecích, elegantních kloboucích,
dámy v rukavičkách… V několika případech přijeli i zdaleka rodiče a prarodiče Dýšiňáků a
Huťáků. Občerstvení v kavárně profesionálně zvládli M. Přibilová a M. Brander, kávovar zapůjčila
J. Sýkorová, místní dámy B. Mourková, J. Hradílková, H. Ondráčková a A. Hošková napekly
skvělé dobroty. Židle přivezla technická četa obce, stoly a „parket“ zapůjčili místní (Bartovských,
Havelků, Kolářů, Šebestů, Bílých, Kaftanů). Velice příjemné odpoledne – hlavně tím, že lidé si
přišli popovídat a příjemně užít nedělní odpoledne do skutečné kavárny se slavnostně
naaranžovanými bílými (různě zapůjčenými) ubrusy s mašlemi a květinami. Sami jsme si tím
vytvořili to, co ve vsi velice všichni postrádáme – příjemné posezení v pěkném prostředí… Do
kavárny přišlo skoro 100 hostů (foto A. Hošková, I. Mikula).
Červen
Pá 26. 6. 600 let od upálení M. J. Husa organizovala v Jamách základní škola s podporou Spolku;
vystoupil Lucifer s Guttou.
Červenec
So, Ne 2.–3. 7. uklízení okolí zvoničky a údržba 2 lip a živého plotu – jako příprava na vysvěcení
zvoničky 12. 7. (J. Nesvadba a M. Skočovský, ca 6 hodin).
Ne 6. 7. Připomenutí mistra Jana Husa u pomníku v Nové Huti společně s evangelickou farností v
Chrástu a římskokatolickou farností v Dýšině a 10 členným smíšeným sborem Chrástochor.
Proslovy měli P. K. Šimr a P. P. Petrašovský. Originální dárky pro zpěváky vyrobila A.
Štemberová. Přítomno 30 místních občanů (foto J. Nesvadba).
Ne 12. 7. 14.00 hod. Slavnostní vysvěcení novohuťské opravené zvoničky doprovodila odpolední
slavnost konaná ve spolupráci s obcí a plzeňskou diecézí. Nepřítomného dýšinského faráře
Petrašovského zastoupil biskupský vikář pro pastoraci P. ThLic. Krzystof Dedek. Příjemný
hudební obstarali R. Chejlava, P. Hartl, J. Kolář, zpěv A. Hartlová, občerstvení nabízela za
Spolek J. Sýkorová s kamarádkou, úvodní slovo pronesl starosta J. Egrmajer a o historii
zvoničky pohovořil J. Nesvadba. K. Dedek významně přispěl zamyšlením a úvahou o

zvonech, a především ale vysvěcením zvoničky. Při přestřihování pásky pomohly přítomné
holčičky Kolářových a Tomanových. Osobní pozvání na slavnost (obstaral J. Nesvadba) přijali
a na slavnost přišli místní rodáci a starousedlíci, kteří převážně ze zdravotních důvodů, už
pravidelně nepřicházejí na naše akce. S paní Forgačovou jsme se u zvoničky viděli
naposledy… Sešlo se 30 místních i mimodýšinských občanů všech věkových kategorií.
Fotodokumentaci pořídil M. Tlustý, viz: http://www.obecdysina.cz/titulnistranka/fotogalerie/fotogalerie/slavnost-odhaleni-zrekonstruovane-zvonicky-12-7-2015/
Byl dokončen text k Bílému mlýnu a působení mlynáře p. Kepky (Nesvadbovi), a vyvěšen na webu, viz
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna/
Pá 18. 7. a Po 21. 7. Pomoc při obnově turistického značení KČT v Chrástu a Starém Plzenci
(Nesvadbovi, A. Hošková).
Srpen
Ne 2. 8. Letního odpoledního setkání na zahradě u Bartovských se zúčastnilo15 členů a přátel spolku.
Ne 9. 8. Pomoc na letním dobročinném jarmarku na faře a farní zahradě při občerstvení (J. Sýkorová,
J. Nesvadbová) a stavění stánků (J. Nesvadba). Zpívali a hrali K. a R. Chejlavovi.
Ne 16. 8. Přípomínka 100. výročí úmrtí historika K. Krofty (1876–1945) na místním hřbitově ve
spolupráci s evangelickou farností v Chrástu a profesorem teologické fakulty v Českých
Budějovicích P. Vokounem, který přednesl hlavní řeč. Dále hovořil M. Brandner, foto J.
Nesvadba. Přišlo asi 30 lidí z širokého okolí.
St 26. 8. Počátek jednání ohledně chystaného uzavření zakončení vycházkové cesty nad levým
břehem Klabavy v Horomyslicích, resp .včlenění parcely č. 1206 do areálu hřiště. Jednání i
korespondence s obecním úřadem, Magistrátem města Plzně, Golf parkem Plzeň pokračovala
během celého podzimu. Výsledkem je domluva o přesunutí tohoto úseku cesty směrem do lesa
a článek zástupce golfu v prosincovém čísle Zpravodaje.
St 26. 8. jednání k přípravě studie na revitalizaci zeleně na místním hřbitově (ing. H. Hrdličková, p.
starosta, Nesvadbovi). Studie, kterou objednal obecní úřad, je již zpracovaná a je k nahlédnutí.
Vyhodnocení dětských výtvarných prací ze soutěže U nás v Dýšině organizovala K. Chejlavová,
odborná porota pracovala ve složení: ředitelka ZUŠ Trnka z Plzně-Doubravky D. Nesvedová,
kulturní výbor P. Brůček, ZŠ Dýšina A. Havelková). Vybrané práce byly vystavené v Modrém
salonku a nejzajímavější z jednotlivých tříd budou umístěny na chodbě OÚ. V prosinci byly
vystavené fotografie naskenovány do archivu obecního úřadu (D. Panušková, J. Nesvadbová).
Výběr historických fotografií z archivu spolku na přebaly čokolády připravené fi. JS Chocolate Plzeň
ke slavnosti 20. září (J. Nesvadbová, J. Mičan).
Září
Pá 2. 9 Vycházku Po stopách rodu Brožíků připravila a vedla I. Melicharová. Přítomno bylo 12
místních občanů. Doplnění a zpracování tématu se ujala P. Velleková; výsledný text bude
zařazen do e-knihovny na webu spolku.
Po 7. 9. Vyhodnocení fotografií ze soutěže U nás v Dýšině provedla odborná porota ve složení plzeňští
výtvarníci J. Schýbal a J. Příhoda, za Okrašlovací spolek J. Nesvadba.
Út 15. 9. Obstarání cen pro soutěžící děti ve výtvarné soutěži U nás v Dýšině (Plzeňský kraj – pexesa).
Ne 20. 9. Slavnost k 20. výročí vesnické památkové zony byla svým velikým rozsahem a intenzitou
příprav druhou hlavní akcí Spolku v roce 2015.

Plakát – autorem je plzeňský výtvarník Marek Pišl, obsah sestavili K. Chejlavová, J. Nesvadbová, P.
Brůček, foto poskytli P. Velleková, J. Nesvadba.
Výstava Proměny návsi
podklady a fotografie i mapy obstarali M. Brandner a J. Nesvadbová. Instalaci na návsi K.
Chejlavová, J. Maurová, M. Veverková, J. Nesvadbová. Výstavní štafličky zapůjčilo
Biskupství Plzeň.
Nápaditou a názornou instalaci půdorysu staré školy a hospody pomocí trámků vymysleli a
instalovali na návsi pamětníci J. Nesvadba, P. Kodl (zapůjčil a přivezl trámky) a Z. Mourek.
Vycházku po vsi s výkladem o statcích připravila P. Velleková
Vyhodnocení soutěže dětských kreseb a fotografií provedla K. Chejlavová a starosta obce, ceny
pořídila obec, část dodal Okrašlovací spolek.
Odhalení nové informační tabule – texty k historii návsi zpracovali: P. Brůček, K. Chejlavová, J.
Nesvadbová, foto poskytli P. Velleková a J. Nesvadba, výtvarné řešení M. Pišl, opravu stříšky
a nátěr stojanu udělal F. Kaftan, osazení tabule zajistila technická četa obce. Tabuli odhalily
další z řady dětských patronů našich spolkových akcí, holčičky Karolínka Plicková a Justýnka
Rousová za pomoci P. Nejedlé a J. Pekové v krojích.
Instalaci výstavy dětských kreseb v galerii v Modrém salonku jsme provedli (K. Chejlavová, J.
Nesvadbová, J. Nesvadba) ve spolupráci s obecním úřadem. Byla otevřena u příležitosti
setkání s rodáky. Přišly se na ní podívat v následujících dnech i všechny školní děti.
Setkání rodáků připravovalo více místních ochotných dobrovolnic: J. Maurová, L. Topinková, p.
Hoštičková, A. Paidarová, H. Paidarová, H. Tlustá, pozvánku vytvořili P. Brůček, K.
Chejlavová a M. Pišl s využitím kresby P. Vellekové, pamětní dárky vyrobily J. Maurová, A. a
H. Paidarové, J. Nesvadbová, hudební vystoupení rokycanským tanečníků a muzikantů
zprostředkovala A. Paidarová (viz J. Maurová Obecní zpravodaj, prosinec, str. 5).
Farmářské trhy zorganizovala K. Chejlavová, pomohla D. Hofrichtrová, stánky postavila technická
četa společně s hasiči.
Vystoupení folklorních souborů pomohlo připravit více lidí. Překvapili a zazářili místní tanečníci pod
vedením Terezky a Bedřišky Koželuhové.
Logo celé akce nakreslila a poskytla P. Velleková.
Fotodokumentaci pořídil M. Dolejš (video je k dispozici na obecním úřadě) a na webu vystavuje foto
M. Tlustý: http://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/fotogalerie/fotogalerie/slavnost-k-20vyroci-vesnicke-pamatkove-zony-v-dysine/
Informační stánek obsluhovaly A. Havelková a D. Panušková; nabízely zdarma i k prodeji publikace a
pohlednic, informační texty apod. (D. Panušková, A. Havelková).
Finanční prostředky na slavnost poskytla obec, Okrašlovací spolek získal u Plzeňského kraje dotaci na
výrobu informační tabule, technicky slavnost podpořili zaměstnanci OÚ , hasiči pomohli se
stavěním podia a stánků, pomohli členové TJ SPV, zahrádkářů a mnoho dalších občanů.
Po 21. 9. se uskutečnila venkovní pochůzka z účasti P. Vellekové, J. Nesvadbové a stavebního
technika obce D. Göttler se záměrem vytypovat vhodná místa pro náhradní výsadbu stromů za
kácení v areálu golfu. Byly navrženy lokality: náves, okolí polní cest u bývalého vechtru s
modrou turistikou značkou a malé náměstí u DPS), nákres P. Velleková. Jde o velmi
významnou a důležitou spolupráci Spolku a OÚ, navazující na koncepci Okrašlovacího spolku
výsadby a údržby dřevin, započatou v r. 2010. Spolupráci pokračovala i v případě dalších
návrhů (např. silnice na Krásné).
Čt 8. 10. Setkání pamětníků v salónku restaurace na fotbale: H. Paidarová, K. Chejlavová, J.
Nesvadba. Cílem bylo oživit paměť místních, jak „šel čas“ ve vsi po r. 1948, kdy došlo
k zásadním změnám na místních hospodářstvích a statcích. Bohužel přímí účastníci už nežijí a
vnímání dnešních šedesátníků a sedmdesátníků, tehdejších dětí, je zkreslené pohledem a
prožíváním malých dětí.
Listopad
Po 2. 11. Příprava promítání fotografií z lyžařského zájezdu (obstarávání a oprava promítačky atd.). J.
Nesvadba, J. Mičan).

So 22. 11. Na tradiční Úklid (a ukládání) Paškova parku přišlo 31 dobrovolníků. Vyhrabalo se listí v
parku i kolem Husova pomníku; odvoz zajistila po neděli technická četa do sběrného dvora. Také
jsme pohovořili a probrali potřebné…
Po 23. 11. V galerii Modrý salonek jsme instalovali výstavu fotografií místních fotografů-amatérů na téma
U nás v Dýšině. Pomohli: J. Nesvadba, K. Chejlavová, A. Hošková, J. Nesvadbová, Š.
Štemberová.
Út 24. 11. Slavnostní vernisáž výstavy fotografií U nás v Dýšině připravili J. Nesvadba, K.
Chejlavová, J. Nesvadbová. Přišli autoři fotografií, p. starosta i plzeňští přátelé. Po přivítání se
povídalo (jak jinak!) o vzniku vystavených fotografiích nad jejich digitální podobou, své
fotografie nabídl k prohlídce i člen odborné poroty J. Schýbal. Šlo o první takovou akci v obci
po dlouhé době. Byla vzhledem k zájmu místních o soutěž, přijata dobře. K tomu, aby přišli i
„nezainteresovaní“, musíme ale určitě víc udělat…
Ne 30. 11. Rozsvícení adventního stromu v Dýšině i Nové Huti jako součást zahájení Adventu v celé
obci. Druhý ročník Andělského průvodu převážně v režii manželů Ireny a Petra Brůčkových,
byl připravován na faře místními dětmi a jejich maminkami, stejně tak jako ozdoby na
dýšinský strom. Průvod přišel od fary na náves, zde rozsvícení stromu a koledy v provedení
dětského sboru pod vedením Jany Bártové a doprovodu R. Chejlavy a J. Koláře, několik slov
p. starosty a místního p. faráře. Náves byla ozvučena. Vystoupil letos rozšířený soubor Lucifer
s tanečním pásmem a příběhem narození Ježíše Krista. Z oken OÚ zatroubil M. Žán. Náves i
cesta do Hutě byla vyzdobena malými svítilničkami (připravili J. Melicharová, A. Hošková, R.
Peková, manželé Šebestovi a Mourkovi. Pokračování průvodu do Paškova parku v Huti –
rozsvícení lípy, slovo p. starosty, koledy, horký čaj a svařák. Přátelské a sousedské povídání;
dobrá spolupráce obce, hasičů, Okrašlovacího spolku, Farnosti Dýšina, Lucifera i Gutty.
Prosinec
Pokračování seriálu Dýšinské historické střípky dalšími šesti díly, věnovanými historii Dýšiny Pavly
Vellekové – jejich vyvěšení na web spolku.
So 20. 12. Pěší vycházka Nová Huť a přilehlé ostrovy, III. ročník – 15 km vycházka Okrašlovacího
spolku a VHT Radnice: Lužany, Tanečnice, Loupensko, hrad Skála, Příchovice a Přeštice.
Zájem potěšil – přišlo 35 lidí – příjemné a pohodové seskupení i trasa.

Materiální vybavení spolku
V roce 2015 bylo zakoupeno 5 ks plastových kulatých zelených stolů pro pořádání akci v Paškově parku
a řečnický systém pro komfortnější exkurze a vycházky.

Finanční zabezpečení
Podali jsme žádost o dotaci na výrobu informační tabule na návsi v Dýšině (Plzeňský kraj). Texty a
fotografie poskytli členové spolku zdarma; dotaci jsme získali, zpracovali zprávu (a utratili).
Dotaci na činnost jsme získali, jako všechny místní spolky, od obce.
Založili jsme účet spolku u Poštovní banky.

Zprávy a články členů Spolku v Obecním (dýšinském) zpravodaji
Leden
Novoroční vycházka, foto na titulní straně P. Blažek
Tři sestry od Lucifera, str. 3 (J. Nesvadba, foto J. Mičan)
Únor
Ocenění pro ty, kdo si rádi zpívají, str. 3 (rozhovor s B. Koželuhovou vedla K. Chejlavová, foto. J.
Sýkorová, autorkou kresby na poděkování je P. Velleková)

Krtek jménem Viktorie přitáhl k tunelu tisíce lidí, str. 4.(J. Nesvadba, foto v článku i na titulní straně M.
Kučera)
Březen
Malujte a foťte U nás v Dýšině, str. 2 (K. Chejlavová)
Zapojíme se do akce Ukliďme Česko 2015, str. 6 (J. Nesvadbová)
Vždycky jsem byla praštěná muzikou, str. 3 (rozhovor s Janou Bartlovou vedla K. Chejlavová)
Duben
Přijďte také uklidit Dýšinu, str. 4 (S. Nesvadbová)
Elektronická knihovna Okrašlovacího spolku, str. 4 (M. Brandner)
Jarmark v parku, str. 5 (P. Velleková)
Květen
Úvodník (J. Nesvadbová)
Jak Dýšina uklízela Česko, str. 7 (S. Nesvadbová, A. Štemberová, foto J. Hrdý, A. Kolářová, P.
Velleková, K. Chejlavová)
Zajímavosti k oslavám osvobození, str. 3 (P. Velleková)
Červen
Májová slavnost v Huti (foto I. Mikuly na titulní straně, text k foto K. Chejlavová)
Červenec – srpen
Známe dýšinské památky? str. 6 (S. Nesvadbová)
Září
Zvonička v Nové Huti zkrásněla, str. 5 (J. Nesvadba, foto M. Tlustý)
Vzpomínka na PhDr. Kamila Kroftu, str. 6 (text a foto J. Nesvadba)
Slavnost U nás v Dýšině, str. 8 (K. Chejlavová, S. Nesvadbová)
Říjen
Na náves se vrátila nejen škola a hospoda, str. 4 (Nesvadbovi, foto v článku i na obálce M. Tlustý)
Výstava dětských prací v Modrém salonku, str. 5 (K. Chejlavová, foto M. Tlustý)
Listopad
Po stopách jména Václava Brožíka, str. 5 (I. Melicharová, foto J. Nesvadba)
Výstava fotografií U nás v Dýšině, str. 3 (K. Chejlavová)
Prosinec
Co bylo o Dýšině napsáno, str. 6 (Nesvadbovi)
Poděkování dobrovolníkům, str. 7 (Nesvadbovi)

Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi, leden 2016

