Zpráva o činnosti za rok 2019
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.
Správní výbor spolku i nadále působil ve složení: Mgr. Jaroslava Nesvadbová (předseda),
Ing. Eva Bartovská (místopředseda), Marie Kašparová (pokladník), Jan Nesvadba,
doc. Ing. Marek Brandner, PhD. (členové výboru).
Spolupracujeme s místními spolky a organizacemi (důchodci, zahrádkáři, místní školou
i mateřskou školou, farností, TJ SPV).
Galerii Modrý salonek, včetně sestavování výstavního plánu, instalaci a propagaci výstav
a vedení knihy návštěv, vedou Nesvadbovi. Bylo nainstalováno osm výstav, z toho jedna
spolková. Fotoarchiv proběhlých výstav spravuje M. Brandner, podklady připravují
J. a J. Nesvadbovi; https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/
Výčet aktivit spolku: 1 publikace (56 str.), 15 článků v Obecním zpravodaji, 3 publikace
v e-knihovně spolku (z toho dvě autorské), text a fotografie k informační tabuli na
skate-parku, 6 vycházek, 3 slavnosti, 1 jarmark, opakovaně údržba a úklid Paškova
parku, organizaci i aktivní účast Ukliďme Česko, petice na podporu zastávky vlaků
v obci, sběr semen zeleniny a okrasných rostlin, viz kap. 2.
Pro všechno 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. Pozvánky na vybrané akce posíláme mailem i do okolních
obcí (Chrást, Smědčice, Bušovice, Ejpovice, Druztová).
Zprávu o činnosti spolku předáváme Obecnímu úřadu v Dýšině, poskytujeme ji kronikáři
obce a zveřejňujeme ji na webu spolku (obce): https://www.obecdysina.cz/zivot-vobci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/vyrocni-zpravy/

Přispíváme do Obecního zpravodaje, viz kap. 3.1
E-knihovnu Spolku na webu obce spravuje M. Brandner. Byla doplněna dvěma původními
pracemi a digitalizací Pamětního spisu z r. 1934, viz kap. 3.2.
E-archiv – spravuje M. Brandner, podklady připravují J. a J. Nesvadbovi.
https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/fotoarchiv-akci/

Fotodokumentaci 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“ (M. Brandner, Nesvadbovi).
Kroniku spolku „Záznamník“ a veškerou dokumentaci vede průběžně J. Nesvadba.
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2 Co jsme udělali během roku 2019
Až do října nás zaměstnávalo zpracovávání a přípravy na vydání publikace 110 let
Okrašlovacího spolku – a to opravdu značně! Hlavní tíha práce (faktografie a jednání
s grafičkou K. Štěpánkovou) spočívala na S. a H. Nesvadbových. Redakčních prací,
uspořádání jednotlivých oddílů i úvah o budoucnosti spolku se ujala K. Chejlavová,
úvod, korektury a doladění textů pečlivě provedl M. Brandner.
Leden
Po 1. 1. 13.00 hod. – Novoroční vycházka, 14. ročník (na vyžádání ještě opakování v sobotu
5. 1.) Program byl oproti jiným novoročním vycházkám náročnější, zaměřený na
poznávání zajímavostí Kokotského lesa (propadání starých štol po těžbě okrové
hlinky, mohyly v lokalitě připravovaného nového golfového hřiště, bývalá hájovna
Raisovna a vrch Hradiště (430 m n. m. – severně od vodní nádrže Ejpovice). Návrat
přes Horomyslice do Dýšiny i do Plzně. Přišlo 12 + 9 zájemců.
Text a foto bylo zveřejněno v únorovém čísle Zpravodaje na straně 7, viz:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_2.pdf&original=dysina
_unor2019_press.pdf

Ne 13. 1. 13.00 hod. – vycházka Tunely Klabavy (technická památka z doby těžby železné
rudy a odklonění řeky do tunelů pod vrchem Hradiště o délce ca 1,5 km) – místními
a našimi příznivci a přáteli z Plzně, i přes značně nepříznivé počasí, byl vycházka
hodně navštívená. Vedl J. Nesvadba, účast 42 zájemců.
So 19. 1. – Výstava 25 let jsme s vámi, náhled do činnosti Tělovýchovné jednoty sport pro
všechny Dýšina, která slaví 25 let své samostatnosti – Galerie Modrý salonek. Instalace
výstavy společně s V. Zelenkovou.
Tex a foto najdete zde: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchivvystav/25-let-jsme-s-vami-1101cs.html

Únor
So 9. 2. 14.00 hod. – Valná hromada – Modrý salonek, přítomno bylo 19 členů a 6 členů
omluveno, jako host: p. farář L. Buček. Byla promítnuta prezentace akcí z roku 2018
(J. Nesvadbová) a návrh obnovy tůně Na Krásné (P. Velleková). Občerstvení se
ujala J. Sýkorová, tradičně napekly A. Hošková a Z. Slivková. Za člena byl přijat David
Chejlava. Poděkováním byl oceněno autobusové Putování po kostelích a kaplích Dýšinské
farnosti po stopách Santiniho (Nadryby, Kostelec, Planá nade Mží, Nynice, Druztová)
v pátek 25. 5. – v zastoupení farnosti L. Buček, manželé Brůčkovi a A. Havelková. Další
poděkování patřilo organizátorkám Setkání seniorů 75+ J. Maurová, S. Nesvadbová a J.
Jedličková viz článek v Zpravodaji duben 2019:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_4.pdf&original=dysina
_duben2019_web_03.pdf

Březen
Po 18. 3. – Instalace výstavy Ski Klubu společně s členkami SKI klubu (J. Maurovou a T.
Michlovou: Historie a současnost Ski klubu Dýšina z.s. Viz:
https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/historie-asoucasnost-ski-klubu-dysina-zs-1102cs.html

Paškův park – zpracován návrh na dokončení II. etapy úprav parku a na řešení stavu trávníku
vlivem sucha a vysokých teplot, trvající minimálně již dva roky a podání mailem na
Obec Dýšina; opakované jednání s obcí, fotodokumentace, manuální vytrhávání
trvalých plevelů, aplikace Roundapu (Nesvadbovi).
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Studie obnovy Tůně (rybníčku) Na Krásné (P. Velleková) – zpracování studie odrážející
současné vysýchání krajiny a upozornění na neodůvodněné zavezení tůně zřejmě roku
1968. Studie byla autorkou předána na obecní úřad; byla zařazena do připravovaných
projektů
https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/samosprava/pripravovane-projekty/,
ale její realizace zatím nijak nepokročila. Studii naleznete zde:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_14.pdf&original=T%C5
%AF%C5%88%20Na%20Kr%C3%A1sn%C3%A9_do%20knihovny.pdf

Podání petice za zřízení zastávky vlaku na katastru obce Dýšina obecnímu zastupitelstvu.
Podepsalo ji 202 občanů, což je odhadem 15% občanů převážně starších 18 let –
místních voličů.
Byla zpracována a zveřejněna studie: Jak to bylo dříve (a je dnes) s dýšinskou
železniční zastávkou:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_15.pdf&original=zastav
ka%20oprava.pdf

Duben
Po 1. 4. – Zpracování vysvětlujících textů a instalace výstavy Objektivem Lubora Zalabáka
– (Nesvadbovi). Text a foto naleznete zde: https://www.obecdysina.cz/galerie-modrysalonek-1/fotoarchiv-vystav/objektivem-lubora-zalabaka-1103cs.html

So 6. 4. – Ukliďme Česko, 5. ročník, výzva Okrašlovacího spolku. Připojila se TJ SPV
s úklidem okolí lesní cesty z Horomyslic do Nové Hutě a místní občané v ulici Do
Křemší (na popud paní V. Hostičkové), dále okolí pěšiny od garáží „hrudkováckých“
bytovek až k Horomyslicím (A. Hošková), P. Velleková zorganizovala obnovu obecní
cesty svahem nad Plzeňskou ulicí směrem na Krásnou, další členové OS úklid
Paškova parku. Uklízeli i farníci na farské zahradě.
Text a foto najdete na str. 3 a 4 květnového čísla zpravodaje:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_5.pdf&original=dysina
_kveten2019_press_02.pdf

So 13. 4. – Zahrádkářský jarmark (6. ročník) – byl pořádaný v Paškově parku s podporou
technické čety obce. Nabízely se přebytky trvalek, cibulovin, bylinek i různých
odkopků. Zahrádkáři ZO Dýšina se připojili prodejem sazenic. O občerstvení se
postarali A. Hošková a M. Brandner. Přišlo několik desítek místních i přátel z Plzně,
Kyšic, Druztové a Chrástu.
Text a foto bylo zveřejněno v květnovém čísle Zpravodaje na str. 5, viz:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_5.pdf&original=dysina
_kveten2019_press_02.pdf

Út 23. 4. – Vycházka Formánkova studánka, Kokotské rybníky, Ostrý kámen, Nová Huť –
vyžádána Klubem důchodců z Hrádku u Rokycan (Vedl J. Nesvadba).
Út 30. 4. – Soutěž Mladý zahrádkář – příprava a organizace jedné ze dvou částí soutěže
Okresního kola poznávání rostlin, pořádané místními zahrádkáři (J. Nesvadbová).
Květen
Ne 5. 5. – Zpracování vysvětlujících textů k fotografiím zapůjčeným S. Bukovským a jejich
instalace – Američané na západě Čech na slaných fotografiích z léta 1945. –
Květnová výstava v Galerii Modrý salonek je již několik let (společně se zdejší
kavárnou připravenou základní školou) doprovodnou akcí ke slavnosti osvobození
před základní školou (Nesvadbovi). Text a foto najdete zde:
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https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/americane-nazapade-cech-na-slavnych-fotografiich-z-leta-1945-1104cs.html

Ne 19. 5. – VII. ročník Májové slavnosti v Paškově parku v obvyklé podobě typu odpolední
stolní zahradní slavnosti s občerstvením, živou hudbou a čtením.
Text a foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2019/

Červen
Stř 5. 6. – Instalace výstavy Barevný svět očima dětí – Součástí výstavy byla anketa o
nejzajímavější vystavené výtvarné dílo místních školáků. Výsledky byly vyhlášené
v říjnovém zpravodaji (Nesvadbovi).
Foto a text viz: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchivvystav/barevny-svet-deti-1317cs.html

So 8. 6. – Vycházka na Petřínskou stráň nad levým břehem Vltavy (Víkend otevřených
zahrad). Doprava rychlíkem, MHD, pěšky. Navštíveny Růžové zahrady, bludiště
(alternativně), hvězdárna R. Štefánika (alternativně), Nebozízek, letohrádek Kinských
a výstava 100 let trampingu, účast 10 lidí (J. Nesvadba).
Text a foto: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2019/

So 22. 6. – Informační tabule OD SOKOLSKÉHO CVIČIŠTE KE SKATE PARKU S INLINE DRÁHOU – sponzorská nabídka obci na přípravu a osazení IT s využitím
prázdné tabule u bývalé školní zahrady ve Školní ulici. Posléze zpracování obsahu
tabule a jednání s grafikem M. Pešlem, zapůjčení fotografií a archivního materiálu od
více spolků a jednotlivců z Dýšiny a Chrástu (Nesvadbovi). Tabule byla odhalena
během otevření in-line hřiště a skate parku.
Text a foto bylo zveřejněno v prázdninovém čísle Zpravodaje, na str. 9, viz:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_7.pdf&original=fp_Dysi
na_1_A4_Zpravodaj%20D%C3%BD%C5%A1ina%201906_2019-06-27_21-12-39_web.pdf

Červenec
Pá 6. 7. – Připomenutí úmrtí Jana Husa u pomníku v Nové Huti. Vystoupení p. faráře K.
Šimra z Chrástu. Organizovala E. Bartovská. Přítomno 20 místních občanů a hostů.
Text a foto viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2019/

Semínovna Haničky Vellekové – Celou sezonu pokračování ve sběru semen z místních
zahrádek. V současnosti obsahuje několik set sáčků květin a zeleniny. Nabízeno
zdarma při různých příležitostech; též spolupráce s Národopisným muzeem v Plzni.
Srpen
11. 8. – Paškův park, údržba trávníku a mlatové cesty – ruční vytrhávání trvalých plevelů
s hlubokými kořeny, které občasné sekání nezlikviduje (Nesvadbovi).
Září
Pokračování výstavy Barevný svět očima dětí ve spolupráci s místními důchodkyněmi
(služby v galerii). Další informace viz Zpravodaj zářiové číslo, str. 3 a web obce:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_9.pdf&original=fp_Dysi
na_1_A4_Zpravodaj%20z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2019-08-23_09-29-52_web.pdf
https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchiv-vystav/barevny-svet-deti1317cs.html
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Říjen
25. 10. – Paškův park, údržba trávníku a mlatové cesty – po dvou měsících opakované
mechanické ruční vytrhávání plevelů (Nesvadbovi).
So 19. 10. – 110 let Okrašlovacího spolku – slavnostní odpoledne v Modrém salonku –
Představení nově napsané a tiskem vydané stejnojmenné publikace a otevření výstavy
(otevřená byla do 31. 10. – připravili Nesvadbovi). Seznámení se s historickou
plastickou mapou, kterou zhotovil předseda okrašlovacího spolku dýšinský řídící
učitel B. Kutílek v roce 1911 a daroval ji „svému“ spolku (viz níže kopie strany 37
z Pamětního spisu). Tabuli před časem zachránila technická četa obce (zřejmě jako ve
škole nepotřebná měla být odvezena do sběrného dvora). Foto a text najdete na webu
obce a ve zpravodaji viz: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchivvystav/110-let-s-okraslovacim-spolkem-pro-novou-hut-a-dysinu-1319cs.html a dále:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/578cs_10.pdf&original=fp_Dy
sina_1_A4_Zpravodaj%20listopad_2019-10-24_06-42-18_web.pdf

Listopad
Čt 7. 11. – Instalace výstavy makrofotografií Daniely Brabcové V říši rostlin – Velký zájem o
vernisáž a setkání s autorkou, i během dalších dnů, kdy byla výstava otevřena.
(Nesvadbovi).
Foto a text viz: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchivvystav/rostlinne-motivy-1320cs.html

Čt 28. 11. – Instalace a vernisáž výstavy Naše škola, která zahajovala Den otevřených dveří
základní školy. Scénář p. učitelka K. Palečková.
Foto a text viz: https://www.obecdysina.cz/galerie-modry-salonek-1/fotoarchivvystav/nase-skola-1321cs.html

Prosinec
So 14. 12. – Nová Huť a přilehlé ostrovy, VII. ročník – již tradiční adventní vycházka
Okrašlovacího spolku a VHT Radnice; vedla ze Starého Plzence přes Radyni a
Andrejšky do Černic. Vycházku vedl J. Nesvadba, 25 účastníků.
Foto i text viz: https://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovacispolek/fotoarchiv-akci/2019/
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3 PUBLIKACE
3.1 Zprávy a články členů a příznivců Spolku v Obecním (dýšinském) zpravodaji
Zveřejněno bylo celkem 15 článků (seřazeno chronologicky).
NESVADBOVÁ J. (2019): Kokotský les – učebnice historie pod širým nebem. – Obecní
zpravodaj, Dýšina, únor: 6.
NESVADBOVÁ J. (2019): Novinky ve veřejném prostoru. – Obecní zpravodaj, Dýšina,
březen: 6. [Vlaková zastávka, zamčené koupaliště, in-line hřiště.]
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK (2019): Valná hromada okrašlovacího spolku oceňovala. –
Obecní zpravodaj, Dýšina, duben: 2. [P. Velleková, J. Maurová, J. Nesvadbová, J.
Jedličková, I. a P. Brůčkovi, A. Havelková, farnost Dýšina.]
NESVADBOVÁ S. (2019): Novohuťský zahrádkářský jarmark již po šesté. – Obecní
zpravodaj, Dýšina, květen: 5.
NESVADBOVÁ S. (2019): Pět let dobrovolnického „uklízení“ v Dýšině. – Obecní zpravodaj,
Dýšina, květen: 3.
NESVADBOVI J. a J. (2019): Od sokolského cvičiště ke skate parku s in line dráhou. –
Obecní zpravodaj, Dýšina, červenec–srpen: 9.
GALERIE MODRÝ SALONEK (2019): Barevný svět očima dětí v Modrém salonku. –
Obecní zpravodaj, Dýšina, září: 3.
VELLEKOVÁ P. (2019): Pod mateřskou školou vznikla naučná stezka. – Obecní zpravodaj,
Dýšina, září: 5.
VELLEKOVÁ P. (2019): Obnovíme rybníček na Krásné? – Obecní zpravodaj, Dýšina, září: 7.
NESVADBA J. (2019): Tenisový klub Dýšina pořádal letní tábor. – Obecní zpravodaj,
Dýšina, září: 10.
GALERIE MODRÝ SALONEK (2019): Ještě jednou k výstavě dětí v Modrém salonku –
Obecní zpravodaj, Dýšina, říjen: 8.
NESVADBOVÁ J. (2019): Slavnostní odpoledne ke 110letům okrašlovacího spolku. –
Obecní zpravodaj, Dýšina, listopad: 4.
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK (2019): Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu slaví 110
let. – Obecní zpravodaj, Dýšina, listopad: 8.[Nová publikace k výročí spolku.]
NESVADBA J. (2019): Fara zažila podzimní bazar a besedu o Banátu. – Obecní zpravodaj,
Dýšina, prosinec: 7.
NESVADBA J. (2019): Po zbylých kolejích směr Zábělá jezdila dresina. – Obecní zpravodaj,
Dýšina, prosinec: 9.
3.2 e-knihovna
BREJCHA B. (1934): Pamětní spis Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí (u
Dýšiny) k 25letému výročí jeho vzniku 1909–1934. – 80 str., vydáno nákladem
spolku, digitalizováno na OÚ Dýšina.
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK (únor 2019): Jak to bylo dříve (a je dnes) s dýšinskou zastávkou. 5 str.
VELLEKOVÁ P. (2019): Obnovení rybníčku (tůně) Na Krásné. – 15 str.,
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_14.pdf&original=T%C5
%AF%C5%88%20Na%20Kr%C3%A1sn%C3%A9_do%20knihovny.pdf

3.3 Tiskem vydaná publikace
NESVADBOVÁ J., CHEJLAVOVÁ K., NESVADBA J. a BRANDNER M. (2019): 110 let
Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu. – 56 str., vydal Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu.
Vypracovali Jaroslava a Jan Nesvadbovi, leden 2020.
Zpráva byla schválená Valnou hromadou okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu,
konanou v neděli 23. února 2020.
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