Výroční zpráva Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu za rok 2011
Celkem se uskutečnilo 35 akcí (terénní práce, schůze, přednášky, pochůzky….):
Novoroční pochod (1. 1. 20011), 6. ročník za účasti 30 občanů (a 3 psů).
Smutná zpráva – dne 16. 2. 2011 zemřel starosta obce Bušovice pan Pavel Čechura, s kterým naši
členové spolupracovali na např. na naučné stezce Kokotské rybníky. Zúčastnili jsme se jeho
pohřbu.
17. 3. 2011 v 17.00 hod. Valná hromada v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na 3 roky byl zvolen
staronový výbor: E. Bartovská, V. Čermák, M. Kašparová. Bylo předáno ocenění V. Kepkovi
jako poděkování za příkladnou snahu vrátit do obce stromy (vysadil na svém pozemku v Nové
Huti cca vzrostlých 30 lip).
30. 3. 2011 zástupci Spolku (E. Bartovská, V. Čermák, J. Frank) se sešli s členy Komise pro občanské
záležitosti (S. Nichstein, V. Smetana), aby je seznámili s programem Okrašlovacího spolku a
dohodli postup spolupráce.
17. 4. 2011 požádali jsme vedení obce, aby v rámci připravovaného prořezání stromů v Dýšině, byly
prořezány 4 lípy u Husova pomníku a vrby v Paškově parku v Nové Huti. Bohužel k tomu
nedošlo.
20. 4. 2011 veřejná přednáška doc. Ing. Václava Čady „Dýšina a okolí na starých mapách“
v základní škole v Dýšině. Přítomno 12 posluchačů, z toho pouze 5 členů Spolku. Přednáška
byla velmi zajímavá.
26. a 28. 4. 2011 za úplatu vyrobený Cyklostojan (fi Poslední a spol.) byl svépomocně instalován
v lese u cyklopřístřešku, tj. byly ručně vykopány díry pro jeho usazení a ukotvení (Z. Mourek, J.
Nesvadba)
2. 5. 2011 svépomocná údržba zvoničky a jejího okolí v Nové Huti – natřena konstrukce karbolou,
vyspravena stříška a prořezány 2 vzrostlé lípy (Z. Mourek, J. Nesvadba)
10. 5. 2011 prořezání 5 lip u Paškova parku svépomocnou údržbou (J. Nesvadba) – viz žádost 17. 4.
2011.
Duben, květen: příprava textu na informační tabuli o mohylovém pohřebišti v lese Háj: J. Sofron,
J. Nesvadbová a archeologové ze Západočeského muzea v Plzni. Výroba a instalace byla
dodavatelsky – ing. Rauchová RAMAP Plzeň, p. Totzauer Bušovice. Projednání s sousedními
obcemi a příslušnými úřady a správci lesů zajistil Jan Frank. Venkovních šetření spojených i
s revizi zabudování tabule se zúčastnili Z. Mourek, J. Nesvadba, J. Frank. Řádné proznačení
odbočky z modré turistické značky do lesa Háj k nové tabuli provedli J. Nesvadbová a J.
Nesvadba (pásové značení) a J. Frank (směrovky).
Květen: Revizi místních a pomístních jmen včetně mapového zákresu na vyžádání Obecního resp.
Katastrálního úřadu provedli J. Nesvadba a J. Sofron. Mapy i tabulky byly předány OÚ. Vlastní
text byl J. Nesvadbou upraven a doplněn pro tisk a zaslán do redakce Obecního zpravodaje, kdy
byl článek rozdělen na dvou části. První vyšla v září 2011, druhá část dosud nevyšla, i když již
byla vydána další dvě čísla 2 (prosinec 2011 a únor 2012).
10. 5. 2011 schůzka Komise pro občanské záležitosti s členy Okrašlovacího spolku se závěrem:
Komise pro občanské záležitosti a Okrašlovací spolek požadují být přizváni na jednání rady

obce, kde předloží své připomínky a podněty z dosavadní činnosti. Bohužel k žádnému pozvání
ani dalšímu kontaktu nedošlo.
22. 5. 2011 slavnostní odpoledne v nově vybudovaném přírodním odpočinkovém místě se slunečními
hodinami zvaném Kytín v k. ú. Bušovice, kterého se členové Spolku zúčastnili jako diváci.
4. 6. 2011 slavností „odhalení“ informační tabule Mohylová pohřebiště v lese Háj za účasti
archeologů ze Západočeského muzea v Plzni Mgr. M. Metličky a J. Metličkové. I přes horké
letní počasí (28o C) přišlo 45 občanů (+ 6 psů). Byl podán podrobný výklad jak teoretický, tak
přímo v centru mohyl v přilehlém lese. Z vedení obce se nezúčastnil nikdo, i když byli pozváni
a obec tabuli platila a je jejím majetkem.
10. 6. 2011 Spolek požádal vedení obce o výměnu stříšky na zvoničce v Nové Huti za měděnou.
Rada obce návrh neschválila z finančních důvodů.
20. a 21. 6. 2011 okolí Husova pomníku v Nové Huti – svépomocná brigáda (J. Sýkorová, Z.
Mourek, E. Bartovská) nátěr a oprava ohrádky, údržba zeleně, misky s květinami.
23. 6. 2011 svépomocné odstranění křovin i trávy (křovinořez zapůjčil OÚ) v okolí Velkého smrku,
cyklopřístřešku, sochy sv. Jana Nepomuckého a křižovatky u Křížku (Z. Mourek, J. Nesvadba).
26. 6. 2011 Spolek odeslal dopis předsedovi Zemědělského družstva Červený Hrádek s žádostí, aby
byla v Nové Huti obnovena pěšina od hřiště ke golfu, jak pan předseda v dubnu přislíbil E.
Bartovské. Bohužel nebylo provedeno.
Červen: spolupráce se základní školou při zábavném dni pro děti (manželé Jiřina a Jan Sýkorovi, V.
Čermák, J. Frank).
Červen: P. Kraus vytvořil texty k pamětnímu kameni v Paškově parku a k cyklopřístřešku U obrázku
(vše v Nové huti) a J. Frank zajistil jejich umístění.
6. 7. 2011 bylo připomenuto výročí upálení M. J. Husa u Husova pomníku v Nové Huti. Promluvil
pan Mgr. Karel Šimr, farář církve Českobratrské evangelické v Chrástu.
V noci z 24. na 25. srpna 2011 poškodila a vyvrátila vichřice více stromů v obci i v Paškově parku.
Na společné schůzce 1. 9. svolané ing. Pangrácem se sešli navrhovatelé Koncepce zeleně J.
Sofron a J. Nesvadbová, zástupci Okrašlovacího spolku ing. E. Bartovská a J. Nesvadba.
Vzhledem k nebezpečí z prodlení bylo dojednáno odstranění poničených stromů, které
ohrožovaly kolemjdoucí i čekající na zastávce MHD, sousedící s parkem. Toto bylo v první
polovině září provedeno. Dále bylo dojednáno odstranění křovin (i s kořeny) v zatáčce
komunikace a objednání dendrologického posudku na zbytek přestárlých smrků stříbrných (OÚ
může toto vyjádření získat bezplatně od AOPK v Plzni) – nemáme informace, že bylo o tento
posudek zažádáno.
Září: Požádali jsme se souhlasem obce o dotaci z Nadace Partnerství, sekce Malé granty na výsadbu
2 lip a výměnu 2 sakur u Husova pomníku v Nové Huti (M. Kašparová, E. Bartovská a S.
Čermáková). Dotaci jsme bohužel neobdrželi.
Podzim: Provedeno šetření (J. Nesvadba a E. Bartovská) finanční náročnosti měděné krytiny na
stříšku zvoničky u 4 klempířských firem. Nabídky se pohybovaly od 17 000.– Kč do 25 000,–
Kč bez DPH.
1. 10. 2011 Spolek uspořádal spolu se zahrádkáři zájezd do Hořovic na Cibulový jarmark.
Příprava na obecní oslavy 770 let Dýšiny – jednání se zúčastňuje V. Čermák.

16. října 2011 přednáška s vycházkou RNDr. J. Sofrona „Významné osobnosti pohřbené na
Dýšinském hřbitově“, přítomno 25 místních i chrásteckých občanů, kteří byli velice spokojeni.
V říjnu se Spolek dozvídá, že z Dýšinské školy odchází Bc. Pavel Kraus, který (kromě redakce
Obecního zpravodaje) pravidelně a velice zajímavě zpracovával webové stránky našeho
spolku a pozvánky na námi pořádané akce. Nevíme (ani na začátku roku 2012), kde bude
Spolek hledat adekvátní náhradu.
23. října 2011 V kostele Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině se konala přednáška
RNDr. J. Sofrona „Dýšinský kostel jako umělecká památka“, přítomno 12 místních i
chrásteckých občanů.
6. prosince – vánoční posezení u místopředsedy Spolku V. Čermáka u kapustnice a dalších dobrot
paní S. Čermákové.
Schůze se konaly v termínech: 19. 1. (obecní knihovna), výroční schůze 17. 3. (zasedací místnost
obecního úřadu), 14. 4. (základní škola), 10. 5. (obecní knihovna), 18. 7. (u předsedkyně
spolku), 22. 8. (u předsedkyně spolku), 19. 10. (v základní škole).

Fotografie z akcí Okrašlovacího spolku je možno najít na webových stránkách obce Dýšina,
v sekci „spolky“.

Co se v roce 2011 nepovedlo:
Spolkem nabízená spolupráce obecnímu úřadu ohledně zeleně zatím nemá žádný výsledek.
Důsledkem toho bylo i odmítnutí daru 3 kusů lip od p. V. Kepky.
Spolkem byl 30. 10. 2011, jako reakce na pokácení dvou starých lip v ulici Přátelství v Nové
Huti zaslán dopis OÚ a zastupitelům, kde bylo shrnuta dosavadní snaha Okrašlovacího
spolku a požádáno o nepovolování kácení stromů do doby projednání koncepce údržby
zeleně v obci. Pan starosta napsal, že povolování kácení je v jeho kompetenci, což jsme
my ale nezpochybňovali. Na jednání zastupitelstva na dotaz předsedkyně spolku
odpověděl, že koncepce zeleně nebude dále projednávána
Přesvědčit Obecní úřad, že staré lípy potřebují průběžnou údržbu.
Získat dotaci na nákup stromů
Umístění schránky s informačním textem k NS Kokotské rybníky.
Pokračovat v jednáních ohledně kapličky v Horomyslicích.
Zpracoval J. Nesvadba a E. Bartovská

