Zpráva o činnosti za rok 2016

1.Shrnutí

Spolek je veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo
2832; usnesení bylo vydáno dne 16. listopadu 2016. Připomínáme jen účel spolku a
jeho cíl. Podrobnosti jsou uvedeny v platných stanovách.
Účelem Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu (dále jen spolek) je vyvíjet veřejně
prospěšnou činnost. Sídlo spolku je na OÚ Dýšina, Nám. Míru 30.
Cílem spolku je se podílet:
1. na obnově a ochraně hmotného a nehmotného kulturního dědictví v Dýšině i jejím okolí
2. na kulturních aktivitách v Dýšině a jejím okolí
3. na ochraně přírody v Dýšině a jejím okolí
4. na pořádání vzdělávacích akcích
5. a dbát na rozvoj obce Dýšina
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 webových stránkách Spolku
http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/prehled-akci/. Jsou také
pravidelně a opakovaně vyhlašovány v místním rozhlase, vybrané akce jsou od podzimu 2016
avizované v příloze KULTURA Plzeňského deníku.
E-knihovnu Spolku na webu obce průběžně doplňujeme dalšími materiály se vztahem k historii naší
obci http://www.obecdysina.cz/splkyo-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna-2/. Výjimečným
počinek jsou Historické střípky, sestavované paní P. Vellekovou a nakreslení Dýšinského
betlému.
Do Obecního zpravodaje přispíváme pravidelně; v roce 2016 bylo celkem uveřejněno 33 zpráv
našich členů, viz závěr této zprávy. Za významné považujeme zveřejňování Foto-hádanek.
Fotodokumentaci našich akcí příležitostně pořizují a poskytují do archivu Spolku a na webové
stránky: P. Blažek, A. Hošková, H. Hričinová, A. Krýslová, J. Nesvadba, Z. Slivková, J.
Sýkorová, 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: čestné občanství, výsadba stromů (P.
Velleková), pátrání po historických odrůdách ovocných stromů, hlavně jabloní, na příkladu
Kantovy aleje (P. Velleková), archivní materiály (Nesvadbovi), umístění laviček
(Nesvadbovi), nález nemocné lišky (A. Hošková), aj.
Spolupráce s obecním úřadem – je intenzivní, bezproblémová a je jednoznačně přínosná pro život
obce. Zaměstnanci OÚ nám velice ochotně vycházejí vstříc. Vzhledem k zastoupení spolku
v kulturním výboru místního zastupitelstva (J. Nesvadbová) a radě obce (K. Chejlavová, M.
Brandner), je více podnětů řešeno i tam.
Členové a příznivci Spolku se pravidelně účastní celoobecních akcích (zahájení adventu, májové
slavnosti, Galerie Modry salonek).
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Spolupracujeme se spolky a organizacemi (TJ SPV, důchodci, farnost, škola). Nově je zapotřebí
zdůraznit pomoc místních důchodců při provozu Galerie Modrý salónek.
Dobrovolnická pomoc při úklidu veřejných prostranství, ke které se připojuje stále více místních:
Ukliďme Česko (velká celoobecní akce), Paškův park, pomník M. J. Husa, sekání a úklid
obecních travnatých chodníků v okolí vlastních nemovitostí – více občanů v Nové Huti i
Dýšině), vysbírávání odhozených odpadků, lahví apod. (pravidelně více občanů). I zde je
poděkování víc než na místě!

2. Co jsme připravili a udělali během roku a o co jsme se snažili
Leden
Pá 1. 1. 14.00 hod. Novoroční vycházka – 11. ročník – téměř 40 účastníků. Vycházelo se od viaduktu,
dále po silnici a pěšině do Hamru a spodní cestou pod tratí do hospody U závor v Chrástu.
Vycházku vybavila hlavní organizátorka vycházky A. Hošková veršovánky a napekla skvělé
preclíky.
Čt 7. 1. Vernisáž výstavy fotografii ptáků „Koukej, kde co lítá“ plzeňské fotografky Daniely
Brabcové, členky plaského fotoklubu. Přišlo téměř 60 lidí z širokého okolí, vesměs přátel a
kamarádů autorky fotografií. Vernisáž provázela nahrávka zpěvu ptáků. Fotografií,
doplněných obsáhlými popiskami bylo 28. Informace ve Zpravodaji.
Únor
So 20. 2. Promítání videa U nás v Dýšině (autor Michal Dolejš) v Modrém salonku, 30 účastníků.
Ne 27. 2. Valná hromada, Modrý salonek Přítomno bylo 15 členů.
Pro spolek významná záležitost. Byly přijaty nové stanovy a rozhodnuto o novém sídle spolku na obecním
úřadu nám. Míru 30. Podle nových stanov přijat další člen správního výboru. Členství ukončili na
vlastní žádost Frankovi, Mourkovi, V. Kuklíková (nezaplacení členských příspěvků). Přijati noví
členové: Hana Paidarová, Hanička Velleková, Danka Šedivcová.
Hosté: starosta p. J. Egrmajer, manželé Frankovi, p. Košař jun., p. Hrdý, p. Šimrová. Bylo
pogratulováno jubilantům.
Poděkováním bylo oceněno více členů spolku, kteří se starají o zázemí spolkových akcí (občerstvení,
kavárna apod.). Starosta obce ohodnotil práci Spolku a zodpověděl dotazy.
Březen
So 19. 3. Vycházka s RNDr. M. Langem (Muzeum středních Brd ve Strašicích) „Co všechno přinesla
želená ruda do údolí Klabavy“. Nejen pro zdejší krajinu, ale i současný život obce, zásadní
informace, zprostředkované odborníkem. Do Klabavy přišlo asi 80 lidí. Před vycházkou byli
osloveni a pozváni (prostřednictví OÚ v Klabavě, Chrástu, Ejpovicích, Smědčicích) tamní
občané. Informace ve Zpravodaji.
Duben
So 2. 4. Zahrádkářský jarmark (3. ročník) byl pořádaný v Paškově parku ve spolupráci se zahrádkáři
a s podporou technické čety obce. Nabízely se přebytky trvalek, cibulovin, bylinek i různých
odkopků. Zahrádkáři zajistili prodej sazenic kolegů z Kyšic. Občerstvení obstaraly A.
Hošková a M. Přibilová. Přišlo odhadem 70 lidí místních i přátel z Plzně.
So 16. 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. Uklízelo se u koupaliště, u cyklo-přístřešku
a mostu přes Klabavu, na pozemku nad sběrným dvorem, tradičně ve stráni u Kubíků a v okolí
pěšiny k vlakovému nádraží, u dětského hřiště V Jamách, nově na vlečce, v ulici pod
fotbalovým hřištěm, v okolí pěšiny z bytovek k Horomyslicům aj. Do úklidu se v rámci školní
výuky zapojila i místní škola. Přišlo a pomohlo ca 90 lidí z celé obce. Nasbíraný odpad a
vyřezané křoví a větve odvezla technická četa obce s panem starostou. Od organizátorů jsme
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získali pytle a rukavice. 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). Informace ve Zpravodaji.
Ne 17. 4. Otvírání studánek. Tradiční setkání u Formánkovy studánky pořádané ve spolupráci, resp. v
režii ochotníků z Lucifera. Nepříznivé deštivé počasí, účast minimální, přijeli přátelé z Plzně
(5 lidí), z místních, kromě organizátorů, jen 3 lidi. Informace ve Zpravodaji.
Květen
Ne 15. 5. Májová slavnost. Odpolední příjemné setkání v Paškově parku opět ve stylu třicátých let
s posezením a kavárnou (I. a K. Šebestovi), zpěv a hudba K. a R. Chejlavovi, fotograf M.
Dolejš, vystoupení Dýšinských nadšenců (opakování ze slavnosti osvobození). Přítomno 70–
80 lidí. Informace ve Zpravodaji.
Červen
Pá 10. 6. Noc kostelů – spolupráce s farností při nastudování a provedení Dýšinských pověstí o zlatých
andělech. P. Velleková, R. Chejlava, H. a S. Nesvadbovi, K. Chejlavová. M. Dolejš natočil video.
So 18. 6. Dýšina Fest – spolupráce při odpolední tělovýchovné akci na školním víceúčelovém hřišti.
K. Chejlavová, P. Chejlava, M. Brandner, Š. Brandner, H. a S. Nesvadbovi. K historii původního
sokolského cvičiště připraven a prezentován poster.
30. 6. 2016 Letní setkání členů Spolku na zahradě Bartovských.
Červenec
Ne 6. 7. Připomenutí mistra Jana Husa u pomníku v Nové Huti Přítomno 20 místních občanů.
Dýšinské Střípky – P. Velleková – pokračování v průzkumech a zveřejňování, viz
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna/, nově i
přímo z hlavního menu: http://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/obec-dysina/historie-obce/.
Poprvé v historii obce takto podrobně zpracované archivní materiály, doplněné dotazy u
pamětníků. Informace ve Zpravodaji.
Srpen
So 13. 8. Vycházka Horomyslice zaniklé – vedla P. Velleková a J. Nesvadbová. Jsme svědky
historicky významné a naprosto zásadní proměny zdejší krajiny (železárny – socialistická
těžba rudy – golf). Velký zájem, více jak 40 účastníků.
Ne 7. 8. Letní dobročinný jarmark na faře a farní zahradě a opakování dramatizace pověsti o
Zlatých andělech. Další připomenutí historické paměti obce. Spolupráce viz kostelní noc 10. 6.
Po 15. 8. Návštěva Archivu v Plasích – studium materiálu se vztahem k Černé lávce přes Klabavu
v Nové Huti, Nesvadbovi. Předání informace na OÚ a investičně stavebního výboru. Nejen
nalezení konkrétních historických dokumentů, ale především připomenutí nutnosti hledání
odpovědí na současné problémy v archivech. Informace ve Zpravodaji.
Září
So. 1. 9. Autobusový celodenní Poznávací zájezd do MariánskéTýnice a do Plasy. Obě lokality mají
pro Dýšinu velký význam – o archivu v Plasích viz výše; Centrum stavitelského dědictví
(expozice Národního technického muzea) jako naprosto ojedinělý projekt, připomíná mnohé,
co ještě starší generace pamatuje a hlavně umí. V Muzeu a galerii severního Plzeňska
v Mariánské Týnici je uloženo větší množství předmětů, darovaných dýšinskými občany.
Účast 19 lidí.
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So 24. 9. Seminář klášter Plasy – monastýrování: Tradici zdejšího lékárenství, zejména pak jeho
bylinných základů. Účast S. Nesvadbová.
Ne 25. 9. Vycházka s myslivcem do Kokotského lesa; od mostu k cyklo-přístřešku, k Velkému smrku,
k mysliveckému posedu a kolem koupaliště zpět. Vysvětlena práce a hlavně povinnosti
myslivců, na trofejích zvěře připomenut život lesa. Přítomno 16 a 4 děti. Informace ve
Zpravodaji.
Čt. 29. 9. 2016 – Vernisáž výstavy Krásy přírody objektivem J. Chalupského ve spolupráci s oddílem
Vysokohorské turistiky Radnice, který zapůjčil velice kvalitní fotografie. Komentovaná
prohlídka, přišlo a posléze posedělo ca 20 lidí
Říjen
So 1. 10. Poznávací zájezd do Českých Budějovic. Vlakový zájezd se zaměřením na výstavu CERN a
na kvalitně renovovaný objekt historické vodárny se zajímavou a „hravou“ kašnou jako
součástí zdejší naučné stezky. Neplánovaně navštíven zajímavý projekt, týkající se veřejného
prostoru náměstí Přemysla Otakara II. a Samsonovy kašny a jeho vnímání. Přítomno 6
dospělých a 3 děti školního věku.
St 5. 10 až čt 6. 10. – Konference Genius loci Rokycany – P. Velleková s prezentací Dýšinských
Střípků, J. Nesvadbová a J. Čihák (K. M. Sternberg a Březina) a J. Nesvadba. Informace ve
Zpravodaji.
Ne 23. 10. – Co všechno přinesla železná ruda do údolí Klabavy II. – Dokončení jarní vycházky s dr.
M. Langem, tentokrát zaměřené na okolí „Ejpovického jezera“. Navštívena přírodní památka
Ejpovické útesy (světový geologický unikát), vysvětleny byly okolnosti vzniku i postupu
velkolomu závodu Rudné a nerudné doly Ejpovice (=Hrudkovny) a navštíveno okolí šachty
Ejpovice I a II. Přišlo (a na kole přijelo) 75 lidí.
Listopad
Pá 11. 11. Vernisáž výstavy Plasy podzimem okrášlené – Instalace výstavy se skupinou FO3 Plasy,
přítomno asi 35 lidí. Služby během výstav ve spolupráci s místními důchodci.
Ne 20. 11. Tradiční Úklid (a ukládání) Paškova parku – Vyhrabalo se listí v Paškově parku i kolem
Husova pomníku; odvoz zajistila po neděli technická četa do sběrného dvora. Pro nepřízeň počasí
termín přeložen, o náhradních termínech přišlo 7 dobrovolníků.
Ne 27. 11. Slavnostní zahájení adventu – Celá slavnost připravena ve spolupráci obce, farnosti, školy, a
dalších spolků. Moderovala I. Kokešová. V novodobé historii se akce konala po třetí. Spolek
zorganizoval rozsvícení „lampiček“ z návsi do Nové Hutě do Paškova parku. Zájem veřejnosti
stále trvá, přišlo hodně místních.
Po 28. 11. Předvánoční spolkové posezení v Modrém salonku. Promítání videa z kostelní noci, gratulace
P. Bartovskému – 80 let. Zhotovení pexesa s námětem ze života spolku.
Listopad: Provedena povinná registrace Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu podle platného
občanského zákoníku u rejstříkového soudu v Plzni. Usnesení je ze dne 16. listopadu 2016.
Nové stanovy a sídlo na Obecním úřadě Dýšina, Nám. Míru 30.
Listopad: Ve spolupráci s investičně-stavebním výborem zpracovány podklady pro nové umístění
laviček (průzkum, fotografie, mapka), Nesvadbovi, L. Rous. Informace ve Zpravodaji.
Prosinec
Ne 4. 12 V galerii Modrý salonek jednodenní výstava Vánoce našich (pra)babiček připravena a
uskutečněna ve spolupráci s místními důchodci. Křest historicky prvního papírového Dýšinského
betlému, nakresleného P. Vellekovou. Vystaveno ca 30 betlémů papírových, keramických,
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perníkových, z kukuřičného šustí, ruční práce – paličkované i háčkované krajky, zázemí
předvánoční kuchyně. Nastrojen stromeček převážně vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Přišlo
odhadem až 70 zájemců. Informace ve Zpravodaji.
Čt 8. 12. Slavnostní vernisáž výstavy fotografií Domácí mazlíčkové a kamarádi; připravili J.
Nesvadba a J. Nesvadbová. Téma vyhlášeno ve Zpravodaji, účast 21 fotografů, celkem
zasláno 94 fotografií. Předáno Poděkování (kreslila P. Velleková, zajistil p. starosta). Přišli
autoři fotografií a jejich přátelé. Povídání o vzniku vystavených fotografiích. Informace ve
Zpravodaji.
So 17. 12. Pěší vycházka Nová Huť a přilehlé ostrovy, IV. ročník – již tradiční vycházka
Okrašlovacího spolku a VHT Radnice do blízkého lesa Zábělá (opět s historickými vazbami na
Dýšinu). Vycházku vedl ing. P. Mikota, autor brožury o Zábělé. Asi 53 účastníků, z toho členů a
podporovatelů našeho spolku 11.

3. Zprávy a články členů Spolku v Obecním (dýšinském) zpravodaji
Od čísla 1/2016 Zpravodaje pravidelně zveřejňujeme FOTOHÁDANKY – fotografie a následně
popisy toho, co je na fotografii zachyceno, doplněné o informaci, kam se obrátit při dalším bádaní či
studiu.
Leden
Tak jsme měli v Dýšině vernisáž, str. 5 (J. Nesvadba)
Úvaha o dýšinské kultuře, str. 6 (J. Nesvadbová)
Únor
Má smysl být členem Okrašlovacího spolku, str. 5 (J. Nesvadbová, M. Brandner)
Jamy, Strž nebo Rokle – víme o čem je řeč?, str. 6 (S. Nesvadbová)
Poslední historický mezník, str. 6 (Foto Š. Brandner)
Březen
Staré lípy u silnice do Huti padly, str. 4 (J. Nesvadbová)
Už jste navštívili dýšinskou galerii?, str. 5 (S. Nesvadbová)
Budeme zase uklízet. Přidáte se?, str. 6 (S. Nesvadbová)
Údol Klabavy a železná ruda – pozvánka na vlastivědnou vycházku (S. Nesvadbová)
Duben
Radost z poděkování, str. 2 (S. Nesvadbová)
Doly a železárny v Klabavě, str. 3 (J. Nesvadba)
Ukliďme Česko, str. 8.
Květen
Úvodník, str. 1 a 2 (J. Nesvadbová) [čestné občanství]
Známe čestné občany Dýšiny?, str. 4 (S. Nesvadbová)
Ukliďme Česko 2016 v Dýšině, str. 5.
Letošní dubnové „Studánky“, str. 6 (S. Nesvadbová)
Už jste slyšeli slavíka?, str. 6 (S. Nesvadbová)
Červen
Dýšinští nadšenci, nová stálice na dýšinském nebi, str. 3 (S. Nesvadbová)
Místo setkávání Paškův park, str. 5 (S. Nesvadbová)
Výstava Jak jsme uklízeli, str. 7
Červenec – srpen
Kolik znáte dýšinských pověstí str. 4 (S. Nesvadbová)
Září
Dýšinské kulturní léto, str. 3 (S. Nesvadbová)
Budou ještě někdy odbíjet v Dýšině hodiny? (S. Nesvadbová, P. Brůček, foto J. Nesvadba)
Příběh Černé (a Bílé) lávky, str. 6 (J. a J. Nesvadbovi)
Semínkovna v Dýšině – sázej, sklízej, sdílej…, str. 7 (P. Velleková)
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Říjen
Pečujeme v Dýšině o stromy? Str. 3 (Nesvadbovi)
Vycházka s myslivcem, str. 4 (Nesvadbovi)
Až se jaro zeptá, co jsme dělali na podzim na zahradě, str. 8 (S. Nesvadbová)
Listopad
Výstavy a setkávání, str. 3 (J. a J. Nesvadbovi)
Vánoce našich (pra)babiček, str. 3 (S. Nesvadbová)
Prosinec

Jsme na to tak zvyklí… Str. 3 (S. Nesvadbová)
Chodíte rádi na vycházky? Str. 4 (J. a J. Nesvadbovi, L. Rous)
Dýšinské střípky na konferenci Genius loci (P. Velleková)
Celkem 33 zpráv a článků.
Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi, leden 2016

PŘEJEME VŠEM SPOKOJENÝ A KLIDNÝ ROK 2017.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁVÁNÍ, KONÁNÍ I POZNÁVÁNÍ.
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