Zpráva o činnosti za rok 2017
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.

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. Jsou také
pravidelně a opakovaně vyhlašovány v místním rozhlase, vybrané akce jsou od podzimu 2016
avizované v každoměsíční příloze KULTURA Plzeňského deníku.
E-knihovnu Spolku na webu obce průběžně doplňujeme dalšími materiály se vztahem k historii naší
obce.
Do Obecního zpravodaje přispíváme pravidelně, viz závěr této zprávy.
Fotodokumentaci našich akcí příležitostně pořizovali J. Nesvadba, příležitostně M. Drobil, M.
Kučera, M. Šlajs, P. Velleková. Fotografie s popiskami z akcí Spolku pravidelně vyvěšujeme
na webových stránkách obce (Nesvadbovi, M. Brandner)
Kroniku Spolku „Záznamník“ vede průběžně J. Nesvadba.
Podle potřeby a okolností podáváme podněty obci
Spolupráce s obecním úřadem – je intenzivní, bezproblémová a je jednoznačně přínosná pro život
obce. Zaměstnanci OÚ Spolku 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.
Spolupracujeme s místními spolky a organizacemi (TJ SPV, důchodci, farnost, zahrádkáři,
škola).

2. Co jsme udělali během roku
Leden
Ne 1. 1. 14.00 hod. Novoroční vycházka – 11. ročník – 22 účastníků. Cestou od viaduktu do Paškova
parku, podél Klabavy na golf a starou pěšinou podél hradby bývalých Hrudkoven (dnes IPPE)
do hospody na fotbale (ta byla bohužel i přes domluvu zavřená). Foto viz –
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2017/novorocni-vychazka-541cs.html
Ne 22. 1. Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku – Modrý salonek, přítomno bylo 17 členů. Přijati
noví členové: Alexandra Krýslová a Jiří Šonský. Hosté: starosta ing. Egrmajer, D. Gottler, J.
Stružková, M. Krausová. Poděkováním byla oceněna práce stavebního technika obce D. Gottlera
za jeho nadstandardní péči o zeleň, a místní svaz důchodců, jehož členky výrazně přispěly k chodu
Galerie Modrý salonek. Starosta obce kladně ohodnotil práci Spolku a zodpověděl dotazy členů.
Promítnuto video NS Kokotské rybníky. P. Vellekovou přednesen příspěvek o Dýšinských
střípkách. Foto viz – http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2017/valna-hromada-2017-569cs.html
Únor
Čt 9. 2. V 14.15 hod. – Vycházka po nových polních cestách v sousedním katastru Chrástu. Cílem
vycházky bylo i upozornění na skutečnost, že dosud nebyla dokončena „nadstavba“
pozemkových úprav (tj. společná zařízení, polní cesty, remízy…) a že v okolí obce jsou
erozně nebezpečné svahy s ornou půdou, které při vydatných deštích ukážou svou nestabilitu;
10 účastníků. Foto viz – http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci1

spolek/fotoarchiv-akci/2017/po-novych-obecnich-polnich-cestach-mezi-dysinou-a-chrastem570cs.html
Roubovaní rouby odebranými ze starých jabloní "Kantovy aleje" na vlastní stromy cílem zachovat
původní zde rostoucí staré odrůdy – P. Velleková.
Duben
So 8. 4. dopoledne – Ukliďme Česko – Ve snaze OÚ najít patrony pro jednotlivé lokality proběhl letos
úklid bez vazby na celostátní výzvu. To se zřejmě (?) povedlo v případě Rokle (ZŠ) a Paškova
parku (OS). Dále organizoval L. Rous vysekání stařiny a odstranění náletových křovin na
koupališti s menší pomocí OS. Nasbíraný odpad a vyřezané větve odvezla technická četa obce.
Foto viz – http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2017/uklidme-dysinu-649cs.html
So 8. 4. odpoledne Udělování čestného občanství v rámci slavnostního zasedání zastupitelstva k 775.
výročí obce. Od členů našeho spolku vzešly návrhy na udělení čestného občanství P. Pavlu
Petrašovskému a cvičitelce Vendule Zelenkové (společně s TJ SPV). Byla tím zúročena i
dřívější badatelská činnosti členů spolku a doplněna dokumentace k jednotlivým osobnostem
v archivu obce. Byly využity materiály OS k M. Salzmannovi K. Holubovi, Z. Krismanovi
(viz http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna).
Společně s manželi Brůčkovými byla vyrobena Kniha čestných občanství, deponovaná na
obecním úřadě. Této akci byla věnována prostřední dvoustrana květnového zpravodaje.
Pá 15. 4. Návštěva potomků karosáře Václava Brožíka v Plzni a v Dýšině. Díky zveřejněnému
materiálu k životu karosáře a výrobce světoznámých kočárů V. Brožíka, narozeného 21. 10.
1821 v Dýšině, byl navázán kontakt s jeho potomky.
(http://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_30.pdf&original=15.+D%
C3%9D%C5%A0INSK%C3%89++HISTORICK%C3%89++ST%C5%98%C3%8DPKY.pdf,
Navštívili jsme společně, kromě jiného, lokalitu Brožíkovy dílny v Koželužské ulici i jeho
hrob u Všech svatých v Plzni, a usedlost čp. 27 na návsi v Dýšině.
So 23. 4. Zahrádkářský jarmark (4. 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. Brandner. Přišlo odhadem 100 lidí místních i přátel z Plzně, Kyšic, Druztové a
Chrástu. Foto viz http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2017/zahradkarsky-jarmark-2017-627cs.html
Květen
Svátek 7. 5. – Slavnost osvobození, konanou před základní školou Dýšina, doplnila výstava
v Modrém salonku Dýšina v obrazech V. Vraštila. Mohla uskutečnit díky ochotě dýšinských
občanů, kteří své obrazy na jeden den zapůjčili – tím potěšili především starší občany. Přišlo
několik desítek návštěvníků.
Ne 27. 5. Májová slavnost, 5 ročník. Odpolední příjemné setkání v Paškově parku opět ve stylu
třicátých let s posezením a kavárnou (A. Hošková a Chejlavovi), zpěv a hudba Plzeňské
bluesové trio, se kterým zahrál i R. Chejlava, proběhla výstava obrazů J. Máchy. Prezentovali
jsme model výtvarného díla Václava Fialy (kameny s poselstvím, stůl s labyrintem a kruhovou
lavici a obelisk) a zahájili soustřeďování finančních darů na toto dílo; přišlo ca 50 účastníků.
Foto viz http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2017/majova-slavnost-v-paskove-parku-647cs.html
Pro žáky druhého stupně se uskutečnila další naučná vycházka "Okruh Dýšinou po stopách vojáků,
kteří v roce 1770 číslovali chalupy" – organizovala P. Velleková.
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Červen
Pá 10. 6. Noc kostelů – ve spolupráci s farností provedena prezentace Dýšinské lidové slavnosti v místním
kostele. Jako příspěvek k 775. výročí obce byla v prosklené lodžii barokní fary instalována výstava
Dýšina na starých mapách a plánech.
Červenec
Ne 6. 7. Připomenutí mistra Jana Husa u pomníku v Nové Huti Přítomno 17 místních občanů. Viz
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2017/pripomenuti-vyroci-upaleni-mistra-jana-husa-688cs.html
20. 7. Zájezd do Prahy – Albertov, Hrdličkovo muzeum a Kampa; 8 účastníků, Foto a text viz
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2017/putovani-po-univerzitnim-meste-albertov-a-male-strane-686cs.html
Haniny Semínkovna – pokračování ve sběru osiva z místních zahrádek. V současnosti je
v semínkovně přes 2000 sáčků květin a zeleniny. Autorka Hanka Velleková byla za tuto práci
oceněná v soutěži Ministerstva ŽP velkou obrazovou knihou o národních parcích za přínos pro
biodiverzitu.
Srpen
Ne 6. 8. Letní dobročinný jarmark na faře a farní zahradě – na představení Jirka s kozou v režii P.
Brůčka účast J. a J. Nesvadbových – foto viz:
http://farnostdysina.rajce.idnes.cz/2017.08.bazar/#IMG_0467.jpg
Z dýšinských Střípků P. Vellekové viz http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolkysdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna/, nově i přímo z hlavního menu:
http://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/obec-dysina/historie-obce/, vznikl rukopis Velké
knihy o Dýšině, připravuje se vydání 2018.
Září
Ne 24. 9. Vysazování cibulek tulipánu v Paškově parku do závlahových mís stromů vysazených po
obvodu parku. Cibulky poskytli darem E. Bartovská, J. Krejzar, S. Nesvadbová, A. Vaidišová.
11 účastníků.
Přednášky ve škole na téma: “nejstarší dějiny Dýšiny a okolních vsí od pravěku až k třicetileté válce“,
a „Pravdy a předsudky o vyloučených rodech a osobách v naší historii v souvislosti s
Plzeňskem (pohodní, katové, kočovné rody)“ – P. Velleková
Říjen
Čt 5. 10. Dýšinské lidové slavnosti – prezentace nejen historických fotografií v jednací místnosti
obecního úřadu – 11 účastníků.
Ne 29. 10. Tunely Klabavy vycházka členů i přátel Spolku do vodních tunelů z roku 1958. Sloužily
k odklonění vody Klabavy v souvislosti s těžbou železné rudy a jejím hrudkováním. 17
účastníků. Historické fotografie viz: http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolkysdruzeni/okraslovaci-spolek/historicke-fotografie/
Listopad
Úklid Paškova parku – průběžně prováděn před slavnostním předáním parku veřejnosti 17. 11.
Pá 17. 11. Předání obnoveného Paškova parku veřejnosti – velká obecní slavnost a nejdůležitější
akce Spolku, za přítomnosti radních obce, sochaře V. Fialy, sponzorů, zástupce firmy
Landstav a téměř stovky místních občanů. Hrála kapela The Dixi hot Licks. Občerstvení
zajistila společně obec Dýšina a Okrašlovací spolek. Foto viz:
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http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2017/slavnostni-predani-paskova-parku-verejnosti-748cs.html
Prosinec
So 2. 12. a Ne 3. 12 – v jednací místnosti OÚ výstava Betlémy z dýšinských domácností připravena ve
spolupráci s místními důchodci. Vystaveno ca 15 zapůjčených papírových betlémů, deseti autorů.
Přišlo odhadem 70 zájemců. Foto viz: http://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek1/fotoarchiv-vystav/betlemy-z-dysinskych-domacnosti-756cs.html. Pozn.: Dýšinský betlém P.
Vellekové byl vystaven v mazhauzu Plzeňské radnice na prosincové výstavě betlémů.
Ne 3. 12. Slavnostní zahájení adventu – Celá slavnost připravena ve spolupráci obce, farnosti, školy a
dalších spolků. Moderovala I. Kokešová. V novodobé historii se akce konala po čtvrté. Spolek
zorganizoval rozsvícení „lampiček“ z návsi do Nové Hutě do Paškova parku. Zájem veřejnosti
stále trvá, přišlo hodně místních.
So 16. 12. Pěší vycházka Nová Huť a přilehlé ostrovy, IV. ročník – již tradiční vycházka
Okrašlovacího spolku a VHT Radnice, tentokrát ze Stupna na Březinu a do Radnic. Vycházku
vedl H. Nesvadba. 17 účastníků, z toho členů a podporovatelů našeho spolku 8.

3. Zprávy a články členů a příznivců Spolku v Obecním (dýšinském) zpravodaji
K. Chejlavová je zodpovědnou redaktorkou zpravodaje a pravidelně zpracovává informace z rady i
zastupitelstva obce
S. Nesvadbová a J. Nesvadba zveřejňovali od ledna/2016 do prosinec/2017 pravidelně foto-hádanky –
fotografie a následně popisy toho, co je na fotografii zachyceno, doplněné o informaci, kam se
obrátit při dalším bádaní či studiu.
Vytištěno bylo celkem 24 článků (seřazeno abecedně).
Úvodník Obecního zpravodaje: Brandner (březen), Chejlavová (květen, říjen, prosinec), Nesvadbová
(květen, červec-srpen).
BRANDNER M. a NESVADBA J. (2017): Nová rozhledna na Chlumu. – Obecní zpravodaj, Dýšina, květen: 6.
GÖTTLER D. (2017): Úpravy Paškova parku. – Obecní zpravodaj, září: 5.
CHEJLAVOVÁ K. (2017): Obec hledá nového kronikáře. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 5.
CHEJLAVOVÁ K. (2017): Pojďme společně uklidit Dýšinu. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 3.
NESVADBA J. (2017): Dýšina a golf v proměnách času. – Obecní zpravodaj, Dýšina, září: 5.
NESVADBA J. (2017): Polní cesty, aneb co je nového u sousedů. – Obecní zpravodaj, Dýšina, únor: 7.
NESVADBA J. (2017): Všichni se ptají, kdo nám to hrají. – Obecní zpravodaj, Dýšina, listopad: 3.
NESVADBOVÁ J. (2017): Advent a svátky vánoční skončily. Jaké byly v Dýšině? – Obecní zpravodaj, Dýšina, leden: 6.
NESVADBOVÁ J. (2017): Galerie Modrý salonek. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 5.
NESVADBOVÁ J. (2017): Spolky bilancovaly. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 7.
NESVADBOVÁ J. (2017): Obnova a údržba dřevin na dýšinském hřbitově již začala. – Obecní zpravodaj, Dýšina,
duben: 5.
NESVADBOVÁ S. (2017): Chceš-li být šťasten celý život, pořiď si zahradu; ale… – Obecní zpravodaj, Dýšina,
duben: 3.
NESVADBOVÁ J. (2017): Kniha čestných občanství. – Obecní zpravodaj, Dýšina, květen: 5.
NESVADBOVÁ J. (2017): Známe rostliny, které kolem nás rostou. – Obecní zpravodaj, Dýšina, květen: 8. [Soutěž
Mladý zahrádkář – poznávání rostlin.]
NESVADBOVÁ J. (2017): Druhá etapa obnovy Paškova parku. – Obecní zpravodaj, Dýšina, červen: 4.
NESVADBOVÁ J. (2017): Výsledky literární soutěže Dýšinské zajímavosti. – Obecní zpravodaj, Dýšina, červenecsrpen: 7.
NESVADBOVÁ J. (2017): Dýšinská fara jako komunitní centrum. – Obecní zpravodaj, Dýšina, září: 3.
NESVADBOVÁ J. (2017): Paměť Dýšiny v kronikách. – Obecní zpravodaj, Dýšina, říjen: 3.
NESVADBOVÁ J. (2017): Úprava Paškova parku. – Obecní zpravodaj, Dýšina, říjen: 7.
NESVADBOVI J. a J., VELLEKOVÁ P. (2017): Po stopách dýšinského rodáka karosáře Václava Brožíka. – Obecní
zpravodaj, Dýšina, červenec-srpen: 6.
NESVADBOVI J. a J., VACÍK R. (2017): Volavka bílá v Nové Huti a okolí. – Obecní zpravodaj, Dýšina, únor: 3.
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POSPÍŠILOVÁ J. a NESVADBOVÁ J. (2017): Prosba o zapůjčení obrazů. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 5.
[Obrazy dýšinského malíře Vladimíra Vraštila.]
VELLEKOVÁ P. (2017): „Kantova“ ovocná alej. – Obecní zpravodaj, Dýšina, březen: 3.
VELLEKOVÁ P. (2017): Haniny Semínkovna začíná další sezónu. – Obecní zpravodaj, Dýšina, červenec-srpen: 7.

Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi, leden 2018

Zpráva byla schválená na Valné hromadě Okrašlovacího spolku, konané v sobotu 17. února 2018.
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