
Tato publikace se vydává ke 100. výročí 
založení Okrašlovacího spolku

a 10. výročí obnovení jeho činnosti
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 Po dlouhá staletí byla česká krajina v bezlesých partiích natolik zemědělsky využívána, že se stávala bez 
roztroušené stromové nebo keřové zeleně pohledově fádní. I ve městech byl zeleně nedostatek. 
 Už v 17. století to byl Albrecht z Valdštejna, který dal na svém panství podnět k výsadbě stromové aleje.
Ve 30. letech 19. století se setkáváme s podněty k podobným zkrášlujícím snahám, které vedly ke konkrétním krokům 
tímto směrem v širším územním měřítku. Jde o období vzepětí společenského života a zvláště národnostního hnutí. 
Tento proces se projevil mimo jiné i zvýšeným zájmem nejen o ochranu kulturních a přírodních hodnot, ale i o jejich 
rozmnožení. 
 Z podnětu nejvyššího purkrabího hraběte Karla Chotka uložilo gubernium krajským úřadům, aby větší města byla 
zvelebována a zkrášlována. Tak i plzeňský krajský úřad uložil 28.9.1830 plzeňskému magistrátu vypracovat návrh 
na zkrášlení Plzně. Již roku 1832 se začíná na základě tohoto podnětu budovat Lochotínský park spolu s lázněmi a 
hostincem.
 V roce 1858 má již Praha svůj Okrašlovací spolek, po ní 1860 Kutná Hora, 1871 Jindřichův Hradec a další. Tak
i v Plzni byly roku 1874 přijaty stanovy „Jednoty pro zakládání sadů a zkrášlení města Plzně a okolí“. Na sklonku
19. století si obyvatelé měst z vyšších společenských kruhů začínají budovat na venkově letní sídla. Jde o víceméně 
neuvědomělý proces návratu k přírodě.

Historie

 Koncem předminulého století objevili Plzeňané Novou Huť s přívětivým údolím řeky Klabavy a několika starými 
chalupami jako ideální východisko letních výletů do blízkého okolí. Blízkost města Plzně a dobré vlakové spojení 
jak s Plzní, tak s Prahou, předurčovaly toto místo k vytvoření letoviska. Výletníků, přijíždějících převážně z Plzně, 
ale i z Prahy, bylo stále více. Zprvu si pronajímali místnosti na svůj letní pobyt u zdejších obyvatelů, později začali 
stavět vlastní vily. Roku 1895 postavil Josef Loos první jednopatrovou vilu a pro svou choť získal hostinskou koncesi. 
V tomto středisku letního společenského života vyšších vrstev nacházeli pohostinství např. malíř Jakub Obrovský, 
architekt Kamil Gilbert, ředitel plzeňského muzea Josef Škorpil, sochař a paleontolog Celda Klouček, redaktor Pavel 
Nebeský, nakladatel Hanuš Port a ostatní.
 Brzy se ukázalo, že výstavbu vil je nutno nějakým způsobem regulovat, okolí vil neponechávat svému osudu, 
starat se o zeleň v obci i v okolí, zřizovat a opravovat cesty atd. Proto byl 21.3.1909 založen „Spolek pro okrašlování 
a ochranu domoviny v Nové Huti u Dejšiny“ (Okrašlovací spolek). Prvním předsedou byl zvolen plzeňský lékař 
MUDr. František Střízek. Spolek měl 51 členů. V roce 1934, tedy po 25 letech svého trvání, bylo již 335 členů spolku. 
Aniž bychom se chtěli podrobně zabývat výsledky činnosti, připomeňme si alespoň některé. Pomineme-li kulturní 
akce (výlety, přednášky, exkurze, taneční zábavy, společenské večírky, koncerty, výstavy, divadelní představení – 
často i v Měšťanské besedě v Plzni), organizační porady, schůze, úřední jednání, byla hlavní činností úprava a značení 
cest a stezek (Sigmundova stezka vedená Akátovkou, Tionova stezka z Oujevec k Bušovicím, Seitzova stezka z 
Oujevec k besídce Jindřicha Strnada a jiné) a výsadba neuvěřitelných téměř 75 000 stromů a keřů. V letech 1911 až 
1928 byla postavena na řece Klabavě plovárna s kabinami, dětským bazénem, lavičkami, sprchou a volejbalovým 
hřištěm. Byl dán podnět ke zřízení železniční zastávky Dýšina – Nová Huť, která byla ale po devítiletém provozu 
opět zrušena. Spolek se stal členem „Elektrářského družstva“. Do Rokycan byly zasílány protesty proti znečišťování 
řeky Klabavy. Další činností byla stavba nové zvoničky, osazení Husova kamene, zajištění ochrany Velkého smrku, 
založení parku Josefa Paška, postavení besídky Jindřicha Strnada, upravení Formánkovy studánky a jiné. Spolek 
vlastnil i knihovnu, jež roku 1933 měla 575 knih. Zprávy o činnosti Okrašlovacího spolku zveřejňoval František Kalser 
v celostátním časopise Krása našeho domova.
 Po 2. světové válce pokračoval Okrašlovací spolek ve své činnosti. Dne 29.8.1945 měl v sále restaurace penzionu 
Šonský přednášku Dr.Fridolín Macháček na téma „1000 let bojů s Němci o naši vlast“. Dne 29. září 1945 se zde konal 
„přátelský večer na rozloučení“. Poslední nám známou akcí byly 24.8.1946 v restauraci penzionu Šonský „Novohuťské 
živé noviny“ za účinkování pěvkyň Heleny Trnkové a Barbory Radové, herce Františka Filipovského, pěvce Emila 
Kurala, eskamotéra M. Trnky a dalších.

Založení Okrašlovacího spolku

 Po politické změně v naší republice v roce 1989 se lidé opět začali zajímat o svoje okolí a díky starostce Václavě 
Kuklíkové byla obnovena i činnost spolku pod novým názvem „Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu“. 
Stanovy dobrovolného spolku občanů schválilo ministerstvo vnitra dne 26.7.1999. Plán činnosti spolku není a ani 
nemůže být tak ambiciózní, jako tomu bylo za první republiky, ale členové se snaží o zvelebování naší obce, o šíření 
smyslu pro přírodu, o lásku ke všemu krásnému, o ochranu přírody, kulturních a duchovních památek, významné 
domácí květeny, rostlinstva, zvířeny, geologických zvláštností a rázovitosti naší obce.

Obnova činnosti



- 3 -

Za 10 let naší činnosti jsme uspořádali různé akce, z nichž některé uvádíme:

Jednou z prvních akcí nově založeného spolku bylo v červnu 1999 obnovení a vysvěcení křížku na rozcestí v Nové Huti.

V roce 2000 jsme pomáhali při přípravě a organizaci staročeských májů.

Jednou z největších akcí spolku byla rekonstrukce dřevěné zvoničky v Nové Huti. 
Finančně přispěli různí sponzoři, většinou bývalí rodáci a starousedlíci.
Mezi nimi i pan Černý, jehož rodiče zde měli na starosti vyzvánění. Slavnostní 
odhalení se konalo o velikonocích 27.3.2000.
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Dne 9.6.2001 byla vyhlášena Památným stromem stará lípa na rozcestí u knihovny. Její stáří se odhaduje na 200 let. Zazpíval 
soubor Gutta. Ozdobnou hradbičku odlili ve slévárně Hájek, sponzorsky ji daroval majitel slévárny pan Václav Čermák.

V červnu roku 2000 o pouti jsme se zúčastnili přípravy výstavy k výročí narození českého malíře Václava Brožíka, která byla 
spojena s výstavou keramiky pana Černého.
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Každoročně si 6. července u pomníku Mistra Jana Husa v Nové Huti 
připomínáme výročí jeho upálení. Někdy zveme farářku církve Československé 
husitské paní Jaroslavu Švábovou z Rokycan.

V srpnu 2002 jsme slavnostně odhalili skříňku s obrázkem Panny Marie, kterou 
pan Milan Skočovský umístil na smrk v místě, kde se od nepaměti říkalo
U Obrázku. Povodeň strhla most, proto jsme se sešli alespoň u Klabavy.

V roce 2002 oslavila obec 760 let od svého vzniku a 120 let od 
založení Sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti jsme se 
rozhodli znovu vydat „Pamětní spis Okrašlovacího spolku pro 
Novou Huť a okolí k 25-letému výročí jeho vzniku 1909 -1934“. 
Je v něm popsána a na fotografiích ukázána minulost naší obce od 
jejího vzniku do roku 1934. Zvláštní část je věnována fotografiím vil, 
kterými byla obec charakteristická. Pro každý rok jsou vyjmenováni 
členové výboru a uvedeny hlavní činnosti spolku. Tato aktivita byla 
tak pestrá a vzbudila takový zájem, že z 51 členů v roce 1909 stoupl 
jejich počet v 30tých letech na 330. Mnozí z čtenářů zde najdou 
jména (i fotografie) svých předků, příbuzných nebo známých včetně 
množství dobových reklam firem z Plzně a okolí. Dosud bylo prodáno 
téměř 200 kusů spisu.
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V dubnu 2004 jsme uspořádali vlastivědnou vycházku do 
chráněného území, kde se nacházejí útesy prvohorního 
moře se zkamenělinami. Lokalita je na břehu Ejpovického 
jezera a leží částečně na katastrálním území obce Dýšina. 
Vycházku vedl paleontolog RNDr. Michal Mergl, CSc.
z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

U Obrázku jsme vybudovali přístřešek, který zároveň slouží 
jako doplněk cyklostezky.

V Nové Huti byly v 30. letech minulého století budovány vily, jejichž architektonická hodnota je ceněna i památkáři. V září 2003 
se uskutečnila pochůzka s odborným výkladem pana architekta Petra Domanického, pracovníka Státního památkového 
ústavu v Plzni.

V říjnu jsme pozvali občany do Modrého salonku, kde byly k dispozici kroniky obce. Pan Jan Frank vysvětlil některé předpisy pro 
vedení obecních kronik.
Pan Vladan Klement zde představil svoji studentskou práci na téma „Osada Nová Huť“, za kterou získal 4. místo v kraji
v republikové soutěži středoškoláků v oblasti historie.

Od roku 2003 jsme se intenzivně snažili o obnovu kapličky v Golfparku v Horomyslicích. Navázali jsme kontakty s některými 
jejich členy, získali příslib finančního příspěvku, ale nabídky stavebních firem na opravu byly ve výši přes 1 million Kč, což je pro 
nás nereálné. Budeme hledat další řešení.
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V květnu 2006 se konala vycházka „Za rostlinami a 
ptactvem v okolí Nové Hutě“. S rostlinami nás seznamoval 
RNDr. Jaromír Sofron, s ptactvem RNDr. Jiří Výrut.

Na jaře 2007 jsme obnovili oslavnou báseň u „Velkého smrku“, 
ale smrk brzy uschnul.

Od roku 2006 pořádáme pravidelné Novoroční vycházky.

V dubnu 2005 jsme uspořádali vycházku po místních studánkách, které jsme označili jejich vžitými názvy „U Čůráčku“ a 
„Formánkova“. Přes „Velký smrk“ a „Ostrý kámen“ jsme pod vedení RNDr. Jaromíra Sofrona došli na hráz dolního Kokotského 

rybníka a k prameni poblíž Bušovické hájovny. 
Spolek koupil 3 lavičky a umístil je v Nové Huti a to 2 v Husově parku a jednu u jezu.
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Návštěva Slévárny a strojírny Hájek s ukázkou odlévání do pískových forem 29.11.2008

V letošním roce opravujeme přístřešek „U Obrázku“ a nově jsme v parku u Husova pomníku umístili pamětní kámen 
Okrašlovacího spolku z roku 1934, který slavnostně odhalíme 21. června v 17 hodin.

Okrašlovací spolek není uzavřenou společností, našich akcí se může zúčastnit každý. O činnosti informujeme ve vývěskách 
v domě služeb v Dýšině a na autobusové zastávce v Nové Huti nebo na webových stránkách obce.

Akce byly financovány z příspěvku obce Dýšina na činnost spolku, členských příspěvků, prodeje Pamětního spisu, 
sponzorských darů firem i jednotlivců.

Finančním přispěním obce Dýšina vydal „Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu“ v červnu 2009.

Pro připomenutí bohaté hutnické historie naší obce promluvil 27.4.2008 pan Ing. Jan Hučka o hutnictví v Horomyslicích. 
Navštívili jsme i místo bývalé hutě.


