Zpráva o činnosti za rok 2018
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 veškeré naše konání a setkávání připravujeme pozvánky a pravidelně je rozesíláme členům a
příznivcům Spolku mailem. 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, avizované ve Zpravodaji, vybrané
akce byly do listopadu 2018 avizované v každoměsíční příloze KULTURA Plzeňského
Deníku.
Fotodokumentaci našich akcí pořizovali J. Nesvadba, příležitostně Z. Slivková, D. Brabcová a P.
Pola. Vzhledem k ochraně osobních dat již od léta 2017 neuvádíme v archivu fotografií na
webu popisky foto, ale „reportáž“ – úvodní text k proběhlé akci (M. Brandner, Nesvadbovi).
Kroniku Spolku „Záznamník“ vede průběžně J. Nesvadba.
E-knihovnu Spolku na webu obce průběžně doplňujeme dalšími materiály se vztahem k historii i
současnému životu naší obce (M. Brandner, Nesvadbovi).
Spolupracujeme s místními spolky a organizacemi (důchodci, farnost, zahrádkáři, škola).
Do Obecního zpravodaje jsme přispívali +- pravidelně až do léta 2018, viz závěr této zprávy.
Podněty obci podáváme podle potřeby a okolností; od října 2018 je v zastupitelstvu jen M. Brandner.
(Pozn.: ze členů spolku kandidovaly K. Chejlavová, J. Nesvadbová a J. Šonská.)

2. Co jsme udělali během roku
Podobně jako v roce 2017, kdy jsme se věnovali přípravě umístění výtvarného díla V. Fialy
Zrození obelisku, Labyrint a Poselství do Paškova parku, nás letos až do října
zaměstnávala Velká kniha o Dýšině – a to opravdu značně! Hlavní tíha práce
spočívala na autorce textu a většiny obrazové dokumentace P. Vellekové. Redakce se
ujala K. Chejlavová, a S. Nesvadbová konala vše potřebné kolem. Dík patří i M.
Brandnerovi a pamětníku H. Nesvadbovi. Konzultacemi pomohli i manželé Brůčkovi
a A. Havelková. Financování Velké knihy obcí odsouhlasili zastupitelé.
Další poměrně náročná práce bylo sestavení Almanachu k 60 (resp. 200) letům místní školy
převážně členy a příznivci našeho spolku. A opět to byla P. Velleková, S. Nesvadbová
a H. Nesvadba, kdo se podíleli na vzniku tohoto díla, sepsaného poprvé v dlouholeté
historii školy.
Leden
Po 1. 1. 14.00 hod. Novoroční vycházka – 13. ročník – 17 účastníků. Od Paškova parku jsme šli
kolem torza Velkého smrku na Ostrý kámen. Jako již před rokem, nejmladším účastníkem byl
Jozífek Blažek!
Foto viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/novorocni-vychazka-2018-905cs.html
Únor
So 17. 2. Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku – Modrý salonek, přítomno bylo 18 členů a 5
hostů. Hosté: starosta ing. Egrmajer, manželé Šebestovi, M. Tlustý, P. Hrdličková. Poděkováním
byla oceněna práce manželů I. a K. Šebestových a vedoucího technické čety M. Tlustého.
Byla promítnuta a komentovaná byla prezentace o akcích v roce 2017 (J. Nesvadbová).
Občerstvení se ujala J. Sýkorová, tradičně A. Hošková a Z. Slivková.
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Foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2018/valna-hromada-17-2-2018-906cs.html
Březen
Z Chrástu až do Peru a Bolivie. Výstava v Galerii Modrý salonek. Příprava, výběr fotografií, sestavení
popisek, plakátky atd., vernisáž 22. 3., ukončení 26. 4. Úspěšná vernisáž i vlastní výstava,
návštěvnost jak místních, tak přespolních. Služby obstarávaly místní důchodkyně.
Foto viz: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/vystava-lzalabaka-912cs.html
Duben
So 7. 4. dopoledne – Ukliďme Česko – V parku se sešlo 10 dospělých – členů a přátel spolku. Občany
tato akce už příliš nezajímá…Je často slyšet „je to práce obecního úřadu…“. Uklízelo se
v Paškově parku, na mostě přes Klabavu, u cyklostezky až k cyklo-přístřešku, při cestě z ul.
Na Vyhlídce k nádraží (Š. Štemberová sběr odpadků), od Husova pomníku až k vile Anna
(Míra Šnajdr se synem sběr odpadků).
Foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/uklidme-cesko-7-4-2018-907cs.html
Ne 22. 4. Zahrádkářský jarmark (5. 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 obstarali
A. Hošková a M. Brandner. Přišlo několik desítek místních i přátel z Plzně, Kyšic, Druztové a
Chrástu.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/zahradkarsky-jarmark-22-4-2018-908cs.html
Květen
Svátek 7. 5. Poválečné léto roku 1945 v Dýšině – Výstava v Galerii Modrý salonek pořádaná ve
spolupráci se ZŠ Dýšina. O výstavu byl poměrně velký zájem i ze strany školních dětí.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/povalecneleto-roku-1945-v-dysine-5-5-2018-911cs.html/
Ne 27. 5. VI. ročník Májové slavnosti se letos opravdu nevyvedl. Ač byl stejný termín jako loni, lidé
(až na několik málo zájemců, nepřišli). Šli kolem, a neměli potřebu se zastavit…Všechna
energie věnovaná na výstavu, nabídku knih, květinovou výzdobu a hlavně občerstvení, přišla
vniveč.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/majova-slavnost-v-paskove-parku-26-5-2018-909cs.html/
Červen
Út 5. 6. Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 – vyhlášení cen, galavečer – Měšťanská beseda
Plzeň – Paškův park získal nominaci.
Pá 10. 6. Noc kostelů – Neobvyklá a velice atraktivní noční akce organizovaná farníky a jejich přáteli
v kostelích a kaplích (opuštěných i fungujících) Dýšinské farnosti, s programem (přednáška,
video- mapping). Členové spolku pomohli během příprav akce. A zde má kořeny následná snaha o
instalaci výtvarného díla do interiéru kostela …… (J. Nesvadba, V. Fiala)
Pá 15. 6. až neděle 17. 6. – Soutěž Mladý zahrádkář celostátní kolo Šumperk. J. Nesvadbová jako
průvodce dvou žákyň dýšinské školy, které postoupily do celostátního kola. Nejen soutěž, ale i
zajímavý program – poznávání Šumperku, Vysokých Losin aj.
K dispozici je video z akce: https://www.youtube.com/watch?v=vwhrmtxf7nY&feature=youtu.be
So 23. 6. Setkání 75+ – Připravily Jaruš Maurová, Slávka Nesvadbová a Jarmila Jedličková s podporou
kulturního výboru obce (Brůčkovi, V. Zelenková), ve spolupráci se základní a mateřskou školou
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Dýšina a uměleckou školou v Chrástu a obce Dýšina. Fotodokumentace Iva Kokešová, Honza
Nesvadba. Velice zdařilé a příjemné setkání!
Foto: https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/fotogalerie/fotogalerie/2018/setkani-senioru-75903cs.html
Červenec
Pá 6. 7. Připomenutí mistra Jana Husa u pomníku v Nové Huti – vystoupení p. faráře K. Šimra
z Chrástu a 10 trubačů z pozounového sboru Consonare (ze soustředění v Kralovicích).
Organizovala E. Bartovská. Přítomno 20 místních občanů.
Foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/vzpominka-na-jana-husa-6-cervence-2018-910cs.html
So 14. 7. Návštěva dvou zahrad v Plzni a v Chrástu) – s ohledem na prostory soukromých zahrad
dýšinského pamětníka pana L. Martínka a jeho mladšího kolegy Jelínka z Chrástu byla
prohlídka připravena pouze pro omezený počet zájemců.
Celou sezonu pokračování ve sběru osiva z místních zahrádek, tzv. Semínovna Haničky Vellekové.
V současnosti je v semínkovně několik set sáčků květin a zeleniny.
Srpen
25. 7. – Výstava Dýšina zmizelá a (jen) plánovaná – výstava fotografií byla otevřená od 30. 8. do 30.
9. Byla navštívena i účastníky setkání absolventů zdejší základní školy u příležitosti 60 let od
jejího otevření.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/dysinazmizela-a-jen-planovana-1017cs.html
Září
So 8. 9. Poznávací výlet na Šumavu na Brčálník a okolí s Pavlou Vellekovou – jako o většinu
vycházek byl i tentokrát velký zájem – bylo přítomno ca 50 lidí a 3 psi.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/vychazka-s-ing-petrem-mikotou-na-kokotsko-4-11-2018977cs.html
Říjen
So 27. 10. – 100 let samostatnosti Československa z pohledu Okrašlovacího spolku – Při odpolední
slavnosti byl odhalen upravený pomník obětem světlových válek. Spolek požádal ing. K.
Drhovského o posouzení umístění pomníku na návsi a následně byl podle jeho studie pomník
upraven.
Byla křtěna Velká kniha Dýšině zpracovaná P. Vellekovou s podporou Okrašlovacího spolku.
Foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/oslava-100-let-samostatnosti-ceskoslovenska-dysina-naves-2710-2018-1400-hod-996cs.html
Foto viz také M. Tlustého: https://www.obecdysina.cz/titulnistranka/fotogalerie/fotogalerie/2018/100-let-samostatneho-ceskoslovenska-956cs.html
Út 30. 10. – Setkání členů spolku nad Velkou knihou a poděkování Pavle Vellekové.
Listopad
Ne 4. 11. Zaniklá ves Kokot s P. Mikotou – Vycházka do Kokotského lesa, účast ca 40 lidí.
https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2018/vychazka-s-ing-petrem-mikotou-na-kokotsko-4-11-2018-977cs.html
Út 6. 11. Výstava Enkaustika – malování horkým voskem– Pavla Nejedá – Instalace výstavy,
moderování J. Nesvadba. Velký zájem jak o vernisáž, tak o další výstavní dny.
Foto viz:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_7.pdf&original=profil.pdf
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So 10. 11. Poznávací zájezd do Nového Knína a okolí – zajímavý a poučný zájezd. Vzhledem k tomu,
že by se nenaplnil autobus, byla vypravena dvě osobní auta.
viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2018/novy-knin-10-11-2018-978cs.html

So 17. 11. Úklid Paškova parku – Tradiční uklízení zbylého listí v parku a kolem Husova pomníku.
Připomenutí, že je státní svátek a současně 1. výročí obnovy parku. Účast 13 lidí.
Foto viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/den-boje-za-svobodu-a-demokracii-ukladani-paskova-parku-1711-2019-979cs.html
Prosinec
Ne 2. 12. Slavnostní zahájení adventu v Paškově parku – Celá slavnost připravena obcí. Spolek byl
požádán pouze o navaření svařáku a čaje pro děti (M. Přibilová a K. Chejlavová) a zapůjčení
„mluvítka“. Byl minimální zájem, v Huti vytrvale pršelo… Nebyla osvětlená stará lípa, ale
nový kulturní výbor rozhodl o umístění smrku do stojanu (= kabelová špulka obložená
větvičkami) do „třetího náměstíčka“. Spolek, jakožto patron parku, nebyl informován.
Foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/zahajeni-adventu-2-12-2018-994cs.html
So 15. 12. Nová Huť a přilehlé ostrovy, VI. ročník – již tradiční vycházka Okrašlovacího spolku a
VHT Radnice po naučné stezce L. Očenáška mezi Dolní Bělou a Plasy, se zastávkou v muzeu
smoly v Lomanech. Vycházku vedl H. Nesvadba, 22 účastníků.
Foto i text viz https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2018/nova-hut-a-prilehle-ostrovy-15-12-2018-995cs.html
Út 18. 12. Vernisáž výstavy Stavba roku Plzeňského kraje 2017 a Paškův park žije – příjemné setkání
především těch, kdož darem podpořili instalaci výtvarných děl sochaře Václava Fialy v Paškově
parku. Zúčastnili se i další místní občané (celkem 22 přítomných). V době vrcholícího adventu
to bylo nadmíru pohodové zastavení a popovídání si, které všechny potěšilo, což je patrné
z fotografií Honzy Nesvadby i Míry Tlustého, viz odkazy na web:
https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchivakci/2018/stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-a-paskuv-park-zije-18-12-2018-993cs.html
https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/fotogalerie/fotogalerie/2018/putovni-vystavastavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-990cs.html

3. Zprávy a články členů a příznivců Spolku v Obecním (dýšinském) zpravodaji
K. Chejlavová pracovala jako zodpovědnou redaktorkou zpravodaje až do prázdninového čísla a
pravidelně zpracovávala informace z rady i zastupitelstva obce.
Zveřejněno bylo celkem 23 článků (seřazeno chronologicky).
NESVADBOVÁ J. (2018): Ohlédnutí za počátkem Adventu. - Obecní zpravodaj, Dýšina,
leden: str. 3.
NESVADBOVÁ S. (2018): Novoroční vycházka na Ostrý kámen. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, leden: str. 6.
NESVADBOVÁ S. (2018): Dýšina a tradice. - Obecní zpravodaj, Dýšina, leden: str 7.
NESVADBA J. (2018): O Horomyslicích a golfu. - Obecní zpravodaj, Dýšina, únor: str. 7.
NESVADBOVÁ S. (2018): Ostrý kámen - jak to bylo s odlitkem doopravdy. - Obecní
zpravodaj, Dýšina, únor: str. 7.
NESVADBOVÁ S. a MAUROVÁ J. (2018): Slavností setkání 75+. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, únor: str. 7.
ERGMAJER J. a NESVADBOVÁ J. (2018): Úvodník [Uklízení]. - Obecní zpravodaj, Dýšina,
březen: str. 1.
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NESVADBOVÁ S. (2018): Poděkování [Iveta a Karel Šebestovi]. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, březen: str. 3.
NESVADBOVÁ S. (2018): Dýšinský válečný hrob obětí světových válek. - Obecní
zpravodaj, Dýšina, březen: str. 6.
NESVADBOVÁ S. a MAUROVÁ J. (2018): Výzva slavnostní setkání 75+. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, duben: str. 3.
NESVADBOVI S. a H. (2018): Galerie Modrý salonek vás zve na výstavu z Chrástu až do
Peru a Bolívie. – Obecní zpravodaj, Dýšina, duben: str. 6.
NESVADBOVÁ S. (2018): Ukliďme Dýšinu, duben 2018. - Obecní zpravodaj, Dýšina,
květen: str. 3.
CHEJLAVOVÁ K. (2018): Hlasujte pro Paškův park. - Obecní zpravodaj, Dýšina, květen:
str. 4.
NESVADBOVÁ S. (2018): Zahrádkáři v Paškově parku. - Obecní zpravodaj, Dýšina, květen:
str. 5.
NESVADBOVÁ S. (2018): Za broukem Pytlíkem [Výstava v muzeu Rokycany]. - Obecní
zpravodaj, Dýšina, květen: str. 8.
NESVADBOVÁ S. (2018): Zajímavé a významné osmičkové roky v Dýšině. - Obecní
zpravodaj, Dýšina, červen: str. 3
MAUROVÁ J., NESVADBOVÁ J. a JEDLIČKOVÁ J. (2018): Setkání SENIOŘI 75 + se blíží. Obecní zpravodaj, Dýšina, červen: str. 5.
NESVADBOVI S. a H. (2018): Jarní počasí a příroda. - Obecní zpravodaj, Dýšina, červen:
str. 6.
NESVADBA J. (2018): Kříž od Davida Vávry v Chrástu. - Obecní zpravodaj, Dýšina,
červenec a srpen: str. 4.
NESVADBOVÁ S. (2018): Stavba roku Plzeňského kraje. - Obecní zpravodaj, Dýšina,
červenec a srpen: str. 4.
NESVADBOVÁ S. (2018): Celostátní soutěž Mladý zahrádkář 2018. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, červenec a srpen: 4.
NESVADBA J. (2018): Ze zápisníku kronikáře - Chrást II od Z. Blahety. - Obecní zpravodaj,
Dýšina, září: str. 7.
NESVADBA J. (2018): Náš výlet na Brčálník. - Obecní zpravodaj, Dýšina, říjen: str. 7.
Vzhledem ke změně redaktorky v létě 2018 a odlišnému přístupu k vedení časopisu, byly
příspěvky omezeny převážně pouze na sdělování termínů spolkových aktivit.
Jednotlivé akce je komentované ve fotoarchivu akcí https://www.obecdysina.cz/zivot-vobci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchiv-akci/

4. Do digitální knihovny (Okrašlovacího spolku) přibyly v roce 2018 dva tituly (zpráva
kulturního výboru za léta 2014 až 2018, a studie S. Bukovského o odboji v Chrástu.

Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi, leden 2019
Zpráva byla schválená Valnou hromadou okrašlovacího spolku, konanou v sobotu 9. února 2019.
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